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 הזו ... ףסכ סיפדהל רשפא
 .ךל שי רב.יתייח בשחמ

 יי

 תולעהל לוכי ךלש בשחמהש המ לכ וסיפדי ו ומ יב ויו,
 ץורלו סיפַדהְל טוש פ - רתויב ההובגה תוכיאב (ןורכיזה לע וא) תעדה לע
 יה ש ין וטל

- 

- = =====-- 

- 

 | תוצלוח לע וליפא - ףספו בהז םיילאטמ םיעבצבו ה 7 יי עי הצעו 1 75

 יו יי יה 5 וב הא סיפדהלו בשחמב ןיוב :לפט"ל ,תונומת קורסל ךל רשפאיש .םטווז וא יטפוא קרוס שי אווכ-4000-ל 8 יה ו מ וי גו וליפא ... ס"היבל שיגתש תודובעה ל לע וליפאו רוקיב ש תיט תסאה המרה לע רבָדל אלש ,תוצלוח יסיטרכ לע ,םיפקש לע בהזו ףסכ ,םיילאטמ םיעבצב סיפדהל לכות או(5 תוספדמ םע
 ה ₪ -----ה--- הר כ םלועב הדיחיה א יו ,י .ןבל עבצב סיפדהל הלוכיש וכ 4 הדיחיה איהו ,הסלצש טומת תוכיאב ק | ירבמ רומיגב הספדה לבָקל ךל רשפאת אווכ - ד000 תספדמ

 " 'תלבה תויורשפאה תספדמ ,.רזייל תוספד לש הספדה .תוכיאב תספדמ כ " 160 זץ ות == -

 נמנה תוכיאמ תלפונ הניאש ההובג הספדה תוכיא ךל במה (אוו( ₪0 טו* ו תייגולונכשב תודבוע א[ תוספדמ
 ו ב .תיתיב נ/בסל וויל ןח לש יטסילאיר -וטופ ריינ לע) 0 0 ;או0-1000 לש היצולוזרה 4 הב צועמו ,תונולח תביבסב ק( -לו שוטניקמל תומיאתמ תוספדמה יתש

 ןבל רוחשב 0 1

 ש תוירחאהו תורישה םע - 5

== 

 0 ויד לע תססו
 .הברהב ךוטנ רי יחמב ,רז

 611? תינאובי וקלאר ונכט ל



 \[ 2 הוה שיק
 ו ב

 [(/ .םילורה םירבדה םע ליחתנ יי | \% | 1 | | ו למ קירפ לש לירפא ןוילג 09 0 הוואר |[ (( 734( ('ר

 ,םיקירַפ ן[הא

-/ | 
 ולוכ םלועה ,(ץרמ) רבעש שדוחב קנעה םיפיטה ףסומ - דוס ד גני

 תצקש ,םירקאה תצובק ללגב שגר ו 4 וק וכ גניטיירה יככת :רעשב

 .סדנוק ישעמ התשע תצקו הללותשה גבו :הכורעת .7 ו341116/006 :רטסופב

 אל סדנוק ישעמב רבודמ סנמאה .םכלש םניחה תועדומ :םיצוציפ .0
 , , פב רבודמש וא םיקיזמ /| |

 המ זילילפ עש ה ןשי .תרזוח הליזדוג :עונלוק .6 םיעובק םירודמ

 .םלועב תוכורעת רפסמ ויה שדוחה = רבה תכורקת :הכורעת .9 .םלועהמו ץראהמ תושדח 4
 תא :ןכותמ םייתש רקסל ונוחב / .ויקוט לש הלודגה .עשופ לש ליפורפ :ריקחת 8
 ויקוט לש הלודגה םיקחשמה תכורעת םרטש ,םיקחשמ תריקס :וטוטוא .4 טפורק הראל :תדחוימ הריקס 0

 התיהש ואידיוה תונוכמ הכורעת תאו ור עב | |
 התיה ויקוט לש הכורעתה .סאגו-סאלב :תויונחל רעיגה .דווילוהל תכלוה

 תכורעת תארקל "תמדקומ הנמ" ןיעמ !םיסרפ אשונ םיכסמ ןודיח .6 .טנרטניא רודמ - בוהצה ןמזה 2

 אל " .. .בורקב ךרעתש ,3 .קירפ לע יונמ םישוע ןאכ .47 | לע םישדח םיקחשמ :ןמזה עיגה 64
 יבהל רשפא לבא וזה הכורעתב ויה |

 8 ו ול ומ :םישדח םיקחשמ תריקס ןבומכו .ץראב תויונחה יפדמ

 תונפואה לע | ןבומכו  םיקחשמה ך6אא6מ 3 * [!צ6151011ה * 81116216 .הריטאסה תניפ - רחא קירפ 31

 ,בשחוממה רודיבה םלועב תושדחה

 םיקחשמ המכ ונרקס םג שדוחה

 ב <- שה 4 - - ו םיטלוב םיקחשמ רפסמ ויה .קמועל

 [/-ממ דחאל תמדקומ הריקס תתל בשחוממ יתיב רודיבל ןיזגמה - 0 'רכ
 ך6אא6ת - הנשה לש םיבושחה תוכמה

 . 28110 ד"ת :םיבתכמל ןעמה מ"עב םירחבומ תע יבתכ :ל"ומ

 רכוזש ימ .תויורחת ,חוניקלו פ ו יש ימה ישאר ךרוע
 : | 03-6873635 .לט :תועדומ תקלחמ ריש היבצ :הנשמ תכרוע

 קר .השעמל ונלש םוליצה תורחת | 03-6874267 .לט :םייונמ תקלחמ ינולא רפוע :יעוצקמ ץעוי

 |  תורשע המכ ונלביק רבכ .התליחתב | 5 :קווש תקלחמ = תימע ,ינועבג ליג ,ןונךב יבא :םיעובק םיפתתשמ
 | רבתסמ לבא ,םיפלאל ונוויכ) תונומת 0-6 :סקפ | ,ףוסוליפ ןר ,ןודרוג באוי ,רהז
 (..םיעבשומ םוליצ יבבוח םכניאש "נועבצא" טספוא :סופד ןשוש יבג ,ןמנזור קראמ

 ינא ,רדדאה סרפה רואל ,תאז לכבו 03-6877056 .לט ,"דג" :תויונתל הצפה ,יפא ,רימא ,ןתיא ,יתיא ,יבא :עובק םיקחשמ

 | !תונומת חולשלו ץמאתהל םכל ץילממ ,ראוד-ימד ללוכ ח"ש 264 .- :הנשל יונמ ימד ,ישוי ,ינוי ,לבוי ,איג ,ץנב
 | ונטלחה ,םוליצה תורחתל ליבקמב | .מ"עמו הזירא יחצ ,רמוע ,לאכימ

 ן ,"תיממע" רתוי תצק תורחת ךורעל תורומש תויוכזה לכ ורקו'גוק ידג :םוליצ

 | תורחת :תויבויח תובוגת בינת יאדוש .תועדומה ןכותל תיארחא אל תכרעמה טיבש .ד :ינושל ו.

 ,בשחמ יעשפ אשונב םיישלב םירופיס תוירחאב םתומלשו םתקפסא ,םירצומה יריחמ דוולא הרינ 0 -
 דבלב םימסרפמה שמש לגיס :קוויש

 יל 1998 לירפא * 66 ןוילג * 'ו הנש - קירפ רוא הזילע :רדס
 ,חמש חספ גח ּ [58/\\ 5 ביבא-לת ,8 רגיא אביקע :תכועמה תבותכ

 אר - ךרועה םכלש
 טלחהב 1 םיקירפ -- גג 2

 יי רוואוכ 5
 " קספ לא * םיקחשמ * תונכות + עדימ ירגאמ * ינורטקלא ראוד * ןויד תוצובק

 | *ובוב >כל צרוי?בו* צרוכש 5
 \ יי עיוהאאו'י יא ו הכיס הל
 ד בא |. - 1 0 ח -ג 1

- 7" / 



 ינועבצ
 מזה | עיגה

 ודנטנינ

 הטילחה

 קושל איצוהל

 יוב- םייג

 םעפה .ינועבצ

 רבודמ אל

 ינוציח זראמב

 שממ אלא

 ינועבצ ךסמב

 רישכמה

 ךסמב שמתשי

 הז ךסמ .פראש תרבח לש ילטסירק

 לועפל ריישכמל רשפאיו היגרנאב ינוכסח

 .דבלב 44 גוסמ תוללוס יתש םע

 דואמ המוד היהי ינועבצה יוב-םייגה

 רומא רישכמה .יחכונה טקופ יוב-םייגל

 זא רבכו טסוגוא שדוחב קושל תאצל

 הלעי רישכמה .םיקחשמ רפסמ ול ואצי

 .ח"ש 250-כ םהש ,ןי 9000 ןפי

 םסניגב םיקחשמ
 סניג לש םיאישה רפס לש 1998 תרודהמ

 יקחשמב םיישיא םיאיש םג לולכת

 םיאישה רפסל סנכהל ידכ !היזיולט

 אישה םע בתכמ סניגל חולשל םכילע

 ,ךסמה לש םוליצ ,לשמל !תוחכוה ללוכ
 בייח םוליצה .רישכמה לשו םכלש
 .םתגשה התוא האצותה תא תוארהל
 סניג תכרעמב ולבקתי תואצותה
 רינרוטל ונמזוי םינייטצמה םינקחשהו
 אישה תא רזחשל םהילע היהי וב דחוימ
 חולשל ןתינ םהל םיקחשמה .חוקיפ תחת
 פסו] 1106 ,ק6 [הטסז :םה תואצות

 \/ס0ואוש6 500סטז ,פשעה [0 חח <
 6והז \\הזצ: 3001: ,א[הזוס א הזו 64 א
 :תונומתה חולשמל תבותכהו

 (גטוחהסאא [וט!וגהוחש

 ברא תטצוסמ 4

 [ סוגטסמ  ?א\א | וכ

 תש] ו

 תנעטל .ץרמב "הנאטקה" תא תלשבמ הגס

 םיק רבכ השעמל רישכמה ,הרבחב תורוקמ

 .םיקחשמ המכ םע לעופ וליפאו

 גצות אל הנאטקה .הלש שדחה רישכמה תא ףושחל תרהממ אל הגס ,תוברה תועומשה תורמל
 אל םגו ויקוט לש םיקחשמה תכורעתב אל .הנשה לש תובושחה םיקחשמה תוכורעת יתשב

 איה הב ,דבלב םינמזומל ,המצע לשמ הנטק הגוצת ךורעת הגסש ,דואמ ןכתי .3 תכורעתב

 .רישכמה לש תמדקומ הקשה ןיעמ ךורעת

 םיקחשמ חתפל הלחה ,םלועב תובושחה םיקחשמה תוינרצימ תחא ,םוקפק תרבח ,םייתניב

 .הגס לש יתיבה ףוסמל הלש םיקזחה ואידיוה יקחשמה תא בסת הרבחה .הנאטקה רובע
 גר ןיינע וליג רבכ ןפי לש םיבושחה םיקחשמה ינרצי לכ טעמכ ,הגסב ונלש תורוקמה תנעטל
 .םיקחשמ חותיפל תוכרע ןהידיל ולביק רבכ תובר תורבח .רישכמב
 וריחמ רבעל םיעיבצמה םירפסמ םג עומשל ונלחתה ,הנאטקה לע תוידיתעה תועומשה לכ ןיב
 בד לש ושורפ .ח"ש 1700-כ םהש ,רלוד 475 לע תרבדמ הנורחאה העומשה .רישכמה לש
 "לכ רישכמל םאה !ןשייטסיילפהו 64-ודנטנינה לש ריחמהמ שולש יפ ךרעב אוה הזה ריחמש
 וז .סייממעו םילוז תויהל םיבייח קחשמה יפוסמש ,םיניבמ הגסבש ,הארנכ ידיתע שי רקי ךכ
 .הנאטק לש יופצה ריחמה לע ימשר ןפואב רסמנ םרטש ,הביסה

 יתמ ןרוטאשה ..
 יפל .יח ןיידע ןרוטאסהש ,תנעוט הגס
 תוכרעמ לא ועיגהש ,תועומש רפסמ
 הגס ,ולוכ םלועה יבחרב םינותיעה
 רובע םישדח םיקחשמ לש םחותיפ תא איפקהלו ןרוטאסה לש ורוצי תא שדוחה רבכ קיספהל הטילחה
 נסחמב םיאצמנה םירישכמה תרתי תא רוכמת יידע הגס 'םיישדוח שדוח ךות רישכמה

| 
 םייסת םסגו הלש םי
 | גחשמ המ

 וז
 | תועומשה תא םיחוד הגסב ,רומאכ יתמ ןרוטאסהש רבדה לש ושורפ רישכמב תועקשה דועל סנכת אל ןא ,םיבושח םיקחשמ

 כ לש חותיפה תא



 .ורצב 40[ 6]וח6

 תויהל לוכי קחשמ ךןיא

 .תרדהנ  הלאש ?תורצב

 תנרה .,חהוטב דחא רבד

 בוקע הנשי אל "ם'ישנא

 ללגב רבעש שדוחב

 השגוהש תיטפשמ העיבת

 .קחשמה ינרצי דגנ

 הריציה ראפל תבשחנ זוג תרדיס

 ןורחאה קחשמה .סזופומ תרבח לש הקיסאלקלו

 הלחתהב רבכ .תורצ הברל הרבחל םרוג ,טנרטניאה תביבסב קרו ךא לועפל דעונש ,הרדיסב

 םתסב רבודמש ונעטש םיבר םנשיו ותוא ובהאש םיקירפ שי .תקולחמב יונש היה קחשמה

 תרפהב ,אוש גצמב םג רבודמש םינעוט ,תירבה-תוצראמ ,םינקחש השימח ,וישכע .קחשמ

 יידמל תורומח תועיבת דועבו 4 ,הזוח

 לכ םשב תיגוצי העיבת השגוה וגייד-ןאס לש טפשמה תיבל רשאכ +

 העטמ קחשמה תזיראש ,םינעוט םיעבותה .קחשמה לש רגאמב םימושרה ,םינקחשה

 םימי 7 הממיב תועש 24 קחשל תורשפאה לשמל ומכ רחש תורסח תוחטבה החיטבמו

 9 רפסמ ךשמל קתושמ קחשמה לש תרשה ,תואיצמב .תרושקת תוערפה אלל .עובשב

 .םיעבותה תנעטל .ותוא ונקש ולאל קחשמה ינרצי ןיב םכסה תרפה רבכ יהוזו םוי ידמ

 .1997 רבמטפס שדוחב קחשמה לש םימוסרפב הלחה וז האנוה

 ,תרושקתב םיקתנ ללגב ."יתימא ןמזב" ליעפ היהי קחשמהש חטבוהש

 תרזוח הבוגתה רשא דעו תרשה לצא תטלקנ תמייוסמ הלועפש דע תוקד המכ חקול םיתיעל

 ,םינעוט םיעבוה .קחשמב דספה יבצמ םג רוציל הלוכי וז הלקת .םינקחשה לאו ךסמה לא

 .תויגולונכטה תויעבה תא ןקתל וליפא הסנמ אל (כזוטוח תרבחש

 םניח קחשמ לש ןושארה שדוחה ירחאש ,רמאנ אל קחשמה תזירא לעש

 לע ןייוצ אל ,ףסונב .שדוח לכל רלוד 10 דוע םלשל וצלאי םינקחשה ,טנרטניאה ךרד

 .יארשא סיטרכ םיבייח קחשל ידכש ,הזיראה

 תוהובג םומינימה תושירד .תונוכנ אל הרמוח תושירד ובתכנ הזיראה לעש

 .אספוקה לע תועיפומה ולאמ

 םירלוד ינוילימ תמלשמ המצע תא אוצמל הלולע (כזואוג תרבח ,לבקז |

 םתעגפנש םישיגרמ םתא םא ,קחשמה לש קתוע םכל שי םא .םלועה לכמ םיקירפל

 .וזה הכיבמה השרפה תוחתפתה ירחא בוקעל םכל יאדכ זא ,קחשמב םיגאבהמ

 העיבתל הרישי הבושת תללוכ אל הרבחה לש הבוגתה :תו הל |

 ץורל" לש ,השיגה .הנולת םושב םלועמ הילא ונפ אל םיעבותהש ,תנעוט הרבחה .תיטפשמה

 הרבחה ,ףסונב .תוקולחמו םיכוסכיס בשיל תובר םיכרד שי .תלבוקמ הניא | "ןידל עובתל

 האג הרבחה .ולש תורישהמו קחשמהמ םיצורמ םינקחשה בור ,התעידי ביטמלש ,תנעוט

 .םימדקתמהו םיינשדחה םייגולונכטה ויעוציבמו ללס קחשמהש ךרדה תצירפב

 תרושקת יתוריש קפסל החיטבהש ,/\(021. תרבח דגנ המוד העיבת התיה הנשכ ינפל בגא

 ,התיה האצותהו רעושמל לעמ חילצה הזה עצבמה .תוישדוח תועש תלבגה אלל טנרטניאו

 דגנ השגוה תיטפשמ העיבת .תובר תועש ךשמב םיסופת ויה הרבחה לש ןופלטה יווקש

 -תיב .הלבגה אלל תורשה תא קפסל תובייחתהב הדמע אל הרבחהש ,ןעטנ הבו הרבחה

 !תוחוקל יפלא תואמ תוצפל הצלאנ איהו .\()] דגנ קספ יאקירמאה טפשמה

 !הוסזכ|(גץע תרבח לש שדחה קחשמה

 אספוקה !זראמה ...ללגב תומוהמ ררועמ

 0[ [ושתו גת6 [כג:את6פא קחשמה לש

 תובר תויונח ילהנמ לש םמעז תא הררוע
 ודירוה תויונחה ילהנמ .תירבה-תוצראב
 ּהארנ אוהש ללגב םיפדמהמ קחשמה תא

 ןיב רשק םוש ןיאש ,םיהדמה !ידמ זעונ

 - קחשמה לש ונכות ןיבל זעונה זראמה

 ןמאה ידיב הר"וצ קחשמה תזירא
 (0)] םזטטש)) לבורב ליג יאקירמאה

 לש תופסונ תוריצי םע דחי הזה רויצה

 הכורעתמ קלח תויהל תוננכותמ ןמאה

 .סליה ילרוובב תיתרקוי הירלגב גצותש

 'התעד תא העיבה יילפרטניא לש תרבודה

 אל םירחוסהש ןיבהל השק" :תנטורה

 הראל לש הנומתה תא גיצהל םישייבתמ
 .םיסחייתמ זאו (10ה5 66\₪3ז) טפורק

 < ".יביטקובורפו זעונ לאכ יתונמוא רויצל

 מ
₪ 

 ה ומזה הלביק ,"חטפוטז" תמאה .יאלג
 .הנכותל םירלוד יוילימב

 | | וה 76
 - וצ-רוכ>-ר

 תרבח לש !הוטזפוגוט '76 קחשמה םג

 < ת"וכזה תא .דווילוהל ךלוה /46ווצוצו סמ

 , יי תרבח השכר קחשמה לש

 0 וז הרבח זו

 ה תרדיסו "םימה םלוע" םיטרסה

 אסריג התכזש ,(ףרוטה) 07

 1 4 טרסה .םיקחשמ לש תובר

 .תסא 51/0610% תרבח



 הנוק ורבשה
 יראשא אתא

 השימח םלשת ורבסה םיעוצעצה תרבח

 תרבח לש םיסכנה רובע רלוד ןוילימ

 תוינרצימ תחא הנעה ורבסה .יראטא

 יראטא .םלועב תולודגה םיעוצעצה

 יקחשמ תוינרצימ תחאל ,רבעב הבשחנ

 ורבסה .תובושחהו תולודגה היזיולטה

 םיטנטפ לש תויוכזה תא ידיל להקת

 לש םיסדנהמה ידי-לע וחתופש םינוש

 שומישל תויוכזזה תא רקיעבו יראטא

 451670168 ומכ םייסאלק םיקחשמב

 ,(-6ת01כ006 ,3ת6האסש 6

 ,א11111כ606 ,(?ץץ418] (65[62881 ,( תת

 ךאצופת| [כזוטסח | 11886 6 סתות4

 ,[6תוק65 | ,1173 | קסח8 | ,ץסחק

 ורבסה ,ףסונב .םירחאו \ 1%

 יפוסמב הטילשה תא הידיל לבקת

 םהבו יראטא לש םינשיה הרמוחה

 סקנילהו (עווגש טיב-64 ףוסמ) ראוגיה

 םגש ,ינועבצ ךסמ סע דיינ קחשמ ףוסמ)

 .(ידמ הבר חלצהל הכז אל ןכ

 תורבידה תרשע
 יוניכל התכזש ,םיקחשמה יחתפמ תצעומ

 (וה1הטחוחא 0[ לש תובית-ישאר) (201)

 תרשע לע הזירכה ([כטש0[6קטז"א

 השעמל .םיקחשמ יחתפמל תורבידה

 םיתנכתמל תוציע טקלב | רבודמ

 ,הרבח םישפחמה םיקחשמ יחתפמו

 .םיקחשמה תא םרובע קוושתש

 ה 11ןכ:/ וצו ₪00 210.60

 סתר.

 פסו 5
 יקיפמל הרשפיא !הוטזקכ|גע תרבח

 שמתשהל "הליפאב םיקית" תרדיס

 לש םיקרפה דחאב או!)א קחשמב

 םכיניבש ןיעה ידח .תיחכונה הנועה
 ךותמ הלפאה תומדב ןיחבהל ולכוי
 ...קחשמה

 יופצ דואמ בורקב ,חכשש ימל ,ןבומכו

 ."הליפאב םיקית" קחשמה עיגהל

 ןב דלי .עזעזמ חצר הרקמ ללגב בוש תרעוס ןפי

 .החיתמ ללגב ורבח תא תוומל רקד 3

 45-כ לש הילע המשרנ ןפיב .ןפיב םינורחאה םישדוחב םידלי ןיב יעיברה חצרה הרקמ והז

 .בשחמה יקחשמ תא רקיעב םימישאמ ןפיב ךוניחה ישנא .רעונו םידלי תוניירבעב זוחא

 םרוג ,"סונוב" הזיא תוכזב בוש םחלנו םק הינש ירחאו גרהנ והשימ וב בשחמ קחשמ ,םתנעטל

 תמישרב .בשחמה יקשחמ תא קר םימישאמ אל ןפיב .תואיצמל ןוימידה ןיב לובגה שוטשיטל

 .יתרבח ץחלו יוקל ךוניח ,תומילא היזיולט תורדס םג םיאצמנ םימשאה

 המכ וערא רעצה הברמל .לארשיב םג רעונ תוניירבעב תיתועמשמ הילע שי תונורחאה םינשב

 הטטקב םיברועמ םתא םא .םירחא םידלי השק ועצפ םירענו םידלי םהב םיעזעזמ םירקמ

 ףטוח והשימש ירחא !בשחמ קחשמ אל חטב הז !קחשמ אל הז :ורכיז ,ךוסכיסב וא יהשלכ

 !קחשמ לש תופסונ תוקד שמח ירחא היחתל םק אל אוה - בגב ןיכס וא שארב רודכ

 /5-ה תפקתמ
 .קושל ץורפל םייאמ רוטילקתה לש ושרוי

 יננוכ לע תועידי םורזל ולחה קירפ תכרעמל

 .ואציש ,םיקחשמו תונכות לע םגו םיבר כצט
 . | .םימוצעהו םישדחה םירוטילקתה יבג-לע

 67630וצ6 35+6!|2ז כלפ-חס[/
 | ל 2 ושרוי) [כ/זכ-ה תייגלונכטב תקסועה םירצומ תרדיס לע הזירכה ('ז64ווט6 1.40% תרבח
 | .םיליגר םירוטילקת םג אורקל לגוסמ ןנוכה י!עדימ לש הגי'ג 17 דע ליכהל לגוסמ .םס"ה רוטילקת .ח"ש 600-מ תוחפ םהש ,ל"וחב רלוד 150-כ קר הלוע תיסיסבה הכרעה כ .םייממע םירצומ םע יתיבה קושה לא רקיעב הנופ ('ו6גווצט 140% תרבח .(רוטילקתה

 וז 1: /יאואוא .06411/613 05.601ר

 .שוסוהס67 כצעכ-=
 ר 'מ תו  םיריכמ יאדו םכמ םיברש ,רינויפ תרבח ..רקויב םילוע -- 0

 וכות םע עיגמ ןנוכה .הטלקה ןנוכ רמולכ ,1כ12-א ןנוכ קרול הלה - ל
 יד ,ריהמ בשחמ בייחמ ןנוכה .םיקיר !כ+ ןכ ירוטילקת השימח - מ

 ּ הש ,רלוד ףלא 17-כ ,ל"וח "וחב ,שדחה ו 0 ןומולהו (הני'ג 7 ליכמ כווכ רוטילקת ,םכריכזהל)
 זי יח ריחמה !ח"ש ףלא 60 סג [ - .- רתוי הברה היהיו םייתנש"הנש

 ל -> ..זרדזהל המ ןיא



 ....א|:ד הכוזה ו
 23-ב ךרענש ,עונצ רתוי סקטב .םיבכוכ רוטעו םישרמ סקטב רקסואה *סרפ וקלוח שדוחה

 םוחתב הלש תונייטצהה יסרפ תא (תונכותה יציפמ ןוגרא) 5: הקליח ,הזוח-ןסב ,ץרמב

 :תונושה תוירוגיטקב םיכוזה 39 תמישרמ קלח קר ןלהל .םיבשחמה

 וכוג טוס :תואקתפרה םידיקפת קחשמ

 008 16א /\6306ת3ע :הלועפ קחשמ

 [.וחאצ 1.5 1998 0/0 :טרופס קחשמ

 6:סתוהה גתה 86 606 ₪66 4168 :היגטרטסא קחשמ

 214010 :(טנרטניא) תשר קחשמ

 אוצסח: 76 560ט6] 10 181 :רתויב הבוטה הידמיטלומה תקפה

 ווסתסקס|ץ 97(5 \\/גז% :תויונמואב שומיש

 ואש .61560/67.00תג :רתויב בוטה טנרטניאה רתא

 רטיפ רקסואה סרפ הכוז :הבושתה ?\/ומש 6:סתותו4ת60ז"ל קינאטיט טרסה ןיב רשקה המ

 שיאה אוה טנומאל .קינאטיט טרסה לש הקפהה בוציע לע רקסואב הכז טנומאל .טנומאל

 .גרובמסקולב ולא םימיב םימלצמ ותוא ,?/והש ( סתותו ה ז עונלוקה טרס תא בצעמש

 םירקש טרסה תא ,דנוב סמי'ג טרסמ העבש ואצמת ורבעב .הלוע בכוכ קוידב וניא טנומאל

 .דועו רגנצרווש דלונרא לש ובוכיכב םייתימא
 וג כ: / שש עע .[סא בס 168.00 /

 ה כ: צא 0111818 עו] 601 /

 ₪ו":גע-קד-ראדתר אדורוורדאקד
 הלש שדחה קחשמל םישיחרת חותיפ תורחת לע הזירכה 5קו06ושטס 50/1416 תרבח

 דע ,הרבחל םיבלשה יחלוש לכ .דחוימ םיבלש ךרוע ללוכ קחשמה .₪!ג066 ס[ אוט

 םיקייודמו םיפסונ םיטרפ .רלוד 500 - ןושארה סרפה .תדחוימ תורחתב ופתתשי 1111998"ה

 :הרבחה רתאב ואצמת
 1: / טעו 8016 ע6 0 60תר

 .םיקחשמה .תיישעצב תוריכמ איש עבק א-ב ₪911 2 קחשמהש ,הזירכה םוקפק תרבח

 !תועובש השיש ךות םיקתוע ןוילימ 3-ב רכמנ קחשמה

 רדווד ו"'יבא 2 עיכב
 היזיולט תינכותב בכיכש ,ונדטנינ לש יראלפופה רבכעה ,וי'צאקיפ

 רבכעל חלס ינפיה רוביצה .רזוח - היספליפא יעגפנ תואמל המרגש

 הרדיסה ירודיש וקספוה םיישדוחכ ינפל תירקתה רחאל .דומחה

 הארנכ ושדוחי הרדיסה ירודישש ,םירסומ ויקוטב תורוקמ .תרייוצמה

 ...יחכונה שדוחה ךלהמב רבכ

 לש - הגוצתה

 תלזומ ודנטנינ

 תרצו ויק כ
 תוכורעתב | ודנטנינ

 התיה ןפיבו תירבה-תוצראב תונורחאה

 הילגנאב תורוקמ .תבזכאמ דואמ
 רלוד ןוילימ עיקשת ודנטנינש ,םיחוודמ

 תטוסקסגמ לש  הבורקה הכורעתב
 יוניכב עודיה 6 סתוקטוסז 178606 800

 ונדטנינ רבעב .ןודנולב ךרעתש ,ת6ךש

 .וז הכורעתב עונצו ןטק ןכוד תחקל הגהנ

 סטא6 6
 לש םיקחשמה תכורעתב הרק הז םג
 הגיצה 1.88 5ץ%ו6ח5 תרבח ...ויקוט

 וז הסריג .0ג66 לש תדחוימ הסריג

 דבעמ תססובמ ואידיו תנוכמ לע הלעפו

 = ...ץרהגמ 333 תוריהמב לעופה 2 םויטנפ

 = חפונב תוירטיא
 די ₪ !< !< = ור

 .לש | םיקחשמה תכורעת יחיפסמ דועו
 היה ריעב תודעסמה תחאב  ...ויקוט
 יה ןיב הלועפ ףותיש תולגל רשפא
 עיפוה טירפתב .וקמאנ תרבח ןיבל
 .תוירטיא - ידוחי לכאמ ,תטלוב הרוצב
 ל טוה תוירטיאה לע ....16אא6ח

 4 .קחשמה לש

 ובעב רלוד ךףלא 0
 ו - תשרש םיסרפה ךס הז
 קה הירבחל קלחת [15/4ד 6(
 עת הגס לש םיקחשמה תשר

 א תואמ סויגב רלוד  ןוילימכ

 ו .םלועה לכמ םינקחש

  תודוקנ ןהש "תוגרד" ולבקי

 השרב קחשמ תעש לכ
 חורחתב ףתתשמה ,ןושארה

 | דע | .8|ססש|טצ| \/הזסזג[| 2

 4 ,תחא תבב קחשל ולכוי םינקחש

 ינועמה .קנע רינרוטב ,ינשה דגנ

 גה םירתאב םיטרפ דוע ואצמי
 אר 61.61

 / ג[

 4 3 | קלחו 5

 עו ע ימל = ןפואב

 ה : 2 ו תנומת

 , דחוימ



 = הנגהה דרשמ יבשחמל ץרפש 8 ןב רקאה ,םואבננט דוהא לש ותדיכל

 . םוקמ לכב םיאצמנ בשחמ יעשופו בשחמ יעשפש .,ונלוכל הריכזה ,יאקירמאה

 ?םינכוסמ םה םאה ?םתוא עינמ המ .םיעשופ םה םירקאה ,קוחה יפל
 ןודרוג באוי :תאמ

 םואבננט דוהא
 וורועה דוהמ

 יתצרפ ינא :הדוה
 ייבועחמל
 ןוגטנבה
 | הריחיה ירטושו ייא"יב"ףא ירקוח יריכ | | תועש 11-מ רתוי לומתא רקחנ

 המחלמ יקחשמ
 האיבה םיבשחמה תרושקת תאצמה

 רבודמ הרואכל .בשחמה יעשפ תא םלועל

 בייח אל ללכ עשופה .םלשומ עשפב

 ריתומ אל אוה ,עשפה תריזב אצמהל

 ול תויהל לוכי ,תועבצא תעיבט וירחא

 תא ורובע השע בשחמה ...םלשומ יבילא

 .הדובעה

 .בשחמ יעשפ לש םיבר םיגוס שי

 ,קנבהמ ףסכ בונגל ןתינ בשחמה תרזעב

 םרובע םלשל ילב םינוש םירצומ שוכרל

 בשחמב ונלש םינויצה תא תונשל ןתינ םגו

 לש ידוס עדימ תולגל ,רפסה תיב לש

 לכשה תא םלוע יצחל עגשל ,הנגהה דרשמ

 .דועו

 ולאה םיליגרה בשחמה יעשפ תמישרל

 תא לצנל ולחהש םינשי םיעשפ ופסוותה

 םיבשחמה תרושקת תא ,טנרטניאה תשר

 .ילאוטריוה םלועב םימולגה תונורתיה תאו

 לש תשר הספתנ תירבה-תוצראב ,לשמל

 ;תשרה ךרד הלעפוהש ,תונוז ירוסרס

 ,םימס ירחוס לש תשר הספתנ הילטיאב

 אל םירומיה ;טנרטנאה ךרד ורחסש

 !תשרה ךרד חצר תנמזה :אישהו ;םייקוח

 ךשמב הפישחל וכז ולאה םיעשפה לכ

 יעצמא לכב תופלוחה םייתנש-הנשה
 וידר ,תונותיע רמולכ ,םיליגרה תרושקתה

 תא תרשמה ילכל ךפה בשחמה .היזיולטו
 ,בשחמה לש ןורתיה .ןיכס וא חדקא ,הבונג תינוכמ ומכ קוידב םיעשופה
 ינפמ ותוא הריתסמה ,תילאוטריו הכסמ ,המודמ הכסמ עשופל קינעמ אוהש
 .הרטשמה ינפמ רקיעבו קוחה

 חוכה תא וטלק םירטושה םג .המימת הכ הניא ,רבתסמ ךכ ,הרטשמה
 תודיחי ומקוה םלועב תובר תונידמב ,ןכל .םיעשופל קינעמ בשחמהש
 ,לארשי ומכ תונידמ לש הרטשמה תוחוכ .בשחמ יעשפב המחולל תודחוימ
 תא דוכלל ידכ הלועפ ןהיניב תופתשמ ,דועו הפוריא תונידמ ,תירבה-תוצרא

 | | .םיעשופה
 רבכ םיבר עונלוק יטרס .בשחמה יעשפ לע התלע םיטרסה תיישעת טג |

 - -  - דחואמ םיבר םיפסונ םיטרס הארנ דיתעב ,קפס ןיאו אשונב וקסע

 יצחו 18 ןב .םואבננט



 ו קיזוצה

 םיקתשמ ,טנרטניאה תשרב םירז ?א םוי ידמ םירדוח םירסז
 וה

 ,םיצבק םיפיסומ ,םיצבק םיקחומ ,םינוש םייוניש םהב םישוע .םתוא

 םנידש ,בשחמ יעשפ םה ולא ,קוחה יפל .דועו םיסוריו םכרד םיציפמ

 סנמא .ספתנ עשופה רשאכו םא ,טפוש עבוק שנועה תא םנמא .רסאמ

 .קוחב םיעובק םישנועה ,ןכ יפ לע ףא .םיספתנ אל םירקאהה תיברמ

 וקאה לש ליפוופ
 םש םהל שי יכ ?עודמ .םירקאהה תא דואמ םיבבחמ םישנא הברה

 סניא ,המגיטסה יפל תוחפל ,םירקאהה בור ."םיקיזמ אל" לש ןיטינומו

 עדימ תצק םילגמ סה .בשחמה תועצמאב סדנוק ישעמ םישוע םה םיקיזמ

 .תמאב םיקיזמ אלו םירדבמ םייוניש םישוע םה .ידוס

 עדוי וניא דחא ףא ,םיתיעל ."םיבוט םידלי" שממ םה םיבר םירקאה

 וליפא שי םקלחל .םיעונצו םיטקש ,םיריעצ ה'רבחב רבודמ .םתוא תוהזל

 אל דחא ףאש ,םיקירבמ םיבשחמ ישנאל םיבשחנ םה ."םיקירפ" לש םש

 !ןכוסמ עשופ רתתסמ םימתהו ןכייחה ףוצרפה ירוחאמש .דשוח היה

 ,םישנא םתוא םה ולא .בשחמ יעשופ םג םנשי ולאה םירקאהה דצל

 םירתאה ילהנמ לע םיטבלתסמ אל םה .עשפ םשל בשחמה תא םילצנמה

 .ןוטנילק ליבמ וא תירבה-תוצרא תלשממ קוחצ םישוע אל םגו טנרטניאב

 .רשויב אלו בל םותב אלש ףסכ חיוורהל ידכ בשחמה תא םילצנמ שממ םה

 ,הדבועה .רדוח אוה וילא בשחמל לכה תושעל לוכי רקאה ,השעמל

 תמאב איה טעמ קר םישועו םתלוכי תאו םחוכ תא םיארמ קר םירקאההש

 ירסח םירקאה סנשיש ,איה הדבועה .תמייוסמ תוירא ךותמו תובבוש ךותמ

 .שממ לש קזנ םימרוגש ,תולובג ירסח ,תוירחא

 םינואג חוכהב אל
 ,השעמל .ןוכנ אל טלחהב הז ."םיבשמ ינואג" לש םש אצי םירקאהל

 ץורפל םיבשחמ בבוח לכל ורשפאיש ,תנוכות קיפסמ טנרטניאב שי םויכ

 םיבשחמ לש תשר איה טנרטניאה תשרש ,רוכזל ךירצ .םיבר םירתאל

 עדימ קפסלו דחא לכל השיג רשפאל םידעוימה םיבשחמ ולא ."םיחותפ"

 טנרטניאל .השק אל ולא םירתאל ץורפל ,ןכל .םינוש ןיינע ימוחתב

 תונכתומ םהב ,(םינש שש-שמח ינב) םינשי םיבשחמ דואמ הברה םירבוחמ

 ןתינ ,שרוד לכל תונימזה ,הצירפ תונכות תרזעב .תונשוימ הנגה תוכרעמ

 .ןואג תויהל ךירצ אל !לכה טעמכ םהב תושעלו ולא םירתאל רודחל

 אל הז ליבשב םג .הצירפ תונכות םמצעב חתפל םיגהונ םיבר םירקאה

 תוכרעמ לכ ירה .יתטישו ינויגה תויהל קיפסמ ,ןואג תויהל ךירצ דימת

 תא שי תפסכ לכלש ומכ קוידב .והשלכ ינויגה ךרעמ יפ-לע תולעוס הנגהה

 ימ .תחא הינשב תפסכה תא חותפל לכוי ,דוקה תא עדויש ימ .הלש דוקה

 אוהש דע םיירשפאה םידוקה לכ תא תוסנל ךירצ קר דוקה תא עדוי אלש

 תפסכל ץורפל חילצי

 הרוגס הובח
 לש םיבשחמה ךותל ץורפל םיגהונש ,םירקאהה לבא ,בושחל קיחצמ

 םא םג לבא ,טנרטניאב םירתא םהל שי !הרוגס הרובח םצעב םה ,םירחא

 .םיידוחי םירוציקו םידוק םהל שי .והשמ וניבת םא קפס םהילא וסנכת

 .תיניסב החיש ומכ םיברל עמשת םירקאה תחיש

 םירתא לש תונגהה יגוס לע עדימ םהיניב םיריבעמ םיבר םירקאה

 םיהדמ .דועו םירתאל השיג ידוק ,הצירפ תונכות םיפילחמ ,םימייוסמ

 יבחרב תונוש תונידמו הקירמא ,הפוריא ,לארשיב םירקאה ןיבש ,תעדל

 ומכ) יוניכ תומשב ינשה תא דחא םיריכמ םה .םיפנע םירשק שי םלועה
 .הרוגס הליהק שממ םהל שי ,(רזיילאנאה

 .הלבק ינחבמ שי םירקאהל .םירקאהה תייליהק לא לבקתהל לק אל

 .םתוא סופתל הסנמה ,הרטשמהמ והשימ אל םתאש ,חיכוהל םכילע

 קוח ינפב םיווש םלוכ
 םייוסמ בשחמ לא ץרפש ,רקאה ןיב ןיחבמ וניא קוחה .שביו רק קוחה

 םלשומה עשפה
 וצקה ישלבה רופיסה תווחת
 םירופיס תורחת לע הזירכמ קירפ תכרעמ

 !:ב ושזרלמכ יןגעועפ :אשונב םירצק
 םיריש וליפאו סקימוק ,םירצק םירופיס חולשל םינמזומ םתא

 תכרעמה ירבח ידי-לע ורחבי תופיה תוריציה תשולש .םירישמחו

 .םיבורקה תונויליגב ומסרופיו

 תורחתב ומכ קנע יסרפב םכתא םיזיגפמ אל ונא םעפה

 םהיחלוש תא וכזי ומסרופי רשא םירופיסה תשולש .םימוליצה

 .בשחמ יקחשמב

 :םירופיסה חולשמל תבותכה

 קירפ - םלשומה עשפה

 28110 ד"ת

 61280 ביבא-לת

 .םיעישופ 0 - קוחה ינפב םיווש

 רומל רדח ,"רזיילאנא" יוניכל הכזש ,םואבננט דוהא

 .דועו 0 הנגהה דרשמ) ןוגטנפה ,רקחמ ינוכמ

 אה .קארי* - ב"הרא תלשממ ןיב ררסש ,ינידמה חתמה
 ו - - הצירפ תונויסינב רבודמש ,הלחתהב תוחפל ,םיחוטב
 .םייקאריע

 שש

= 2, . -- = 



 ותהי צה
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 לש הקד םכל ןתת אל 1608 1ת10ז8011%6 תרבח

 הראל לש הבידאה התרזעב ,וזה הרבחה .חונמ

 .סיכב םכל שיש לקש לכ ץוצמת ,תידגאה טפורק

 30 קר - לוז תיסחי קחשמב רבודמ םעפה ,ןוכנ

 .ח"ש האמכ םהש ,ל"וח רלוד

 וי יוברב ו יה

 הודיסב ןושארנ קחשמ לש תדחוימ קחשמ

 ית ומ ו יקי מג בל ים

 :םיינשל םיקלחתמ םיבלשה .לבפמק ליפ ידי-לע

 2 כ ו ייל יל

 .(76 50300 יס 106 6:41) לותח לש

 ד יג יל ב וג ריר ו

 .םירזייח לש סיסב סורהל הילע םש ,סיטנלטאל

 ויק גו יי ייפ יה יי גי יג יה ו

 ",קחשמל יפולחו שדח ףוס רוציל היה ןויערה"

 הראל" ,קחשמה חתפמ לבפמק פיליפ רמוא

 םרזיתה םע ,םינפ לומ םינפ ,תדדומתמ

 ג וי יבמ וס ווי יב ליל ל יב יוגפויב

 "יעוצקמ רגתא

 ריעה לא תרזוח הראל ,לותחה לצ ,ינשה קלחה

 תואקתפרה יתשל אצת איה םש ,אגתוססה
 ידכ ןומאק ריעל תרזוח הראל .ירמגל תושדח

 תודוס .ביהרמ לותח לספ לש תודוסה תא ףושחל
 יקיפמ לצא הררוע ןומאק ריעל הרזחהו לותחה
 ושאכ ,הראלל הרוק המ" .תונויער הברה קחשמה

 !תפצומ היהת םאה םאה ?ריעה לא תרזוח איה
 ירצמ לא לש ורבק רבע לא עיבצי לותחה םאה
 וייל ו יי בו יו

 סיבר תונויער דוע רזוש אוהש ךות לבפמק פיליפ

 וארא .610051816178611/6.00ת] לגוי יערי יב ידומעמ תדרל תברסמ טפורק הראל ...בושו ב
 שש 1ס0זה סז 310167 .601) ןודרוג באוי :תאמ

- 
 | וייה

4 
 7 /0//[ -ןו:לוהל תכלוה הראל

 1 | תפלוחה הנשה לש רתויב תצרענה תילאוטריוה תומדה ,טפורק הראי
 רמא ץגזגההסטמ| א[סווטמ יוטוטזטא לש אישנה ,ןיוודלוג ןהו'ג 46 ל קגזגתוסטתו תיקנעה תרבח םע םתחנ הזוחה 0 , 0 4-7. ד 2 | הזח לע המתח דסמוט אגוששו טרסה תקפהל |

 " עונלוקה תומוא לא תואקתפרהה [ יצה לכ תא וכשמיש ,תומישרמ תואצותל איבי ,םירשכומ םיקיפמ יב בולישהש םיחוטב ונא .דימעמ הזה טקיורפהש תובר תויורשפאהמ | ו / =.
 ודרוג יראל וקיפי טרסה תא

 םיבהלושמ ונחנא"
 ןיבל 5 תרבח ]

 יטרס יבבוח לש רוב

 יבר הלועפ : יומו 4* וואי יטרסל םיארחא םיינשה .ןיול דיולו ]
 םימסרופמו ם ב ו דועו "ףרוטה" תרדיס ,"תויחל תמ תרדיס | תועש 4 ₪ םהבו |



 ב םניח שדוח
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 0 ד יישוה

 יי

 :ןושארה סרפה

 םג בהואש ,קירפ לכל החותפ וזה תורחתה

 דואמ הלש םיללכהו תורחתה השעמל !םלצל

 חולשל הז תושעל םכילעש המ לכ .םיטושפ

 :בל-ומיש) !םכמצעב םתמליצש ,םוליצ ונילא

 .(תויפוקיש וא םליפ וחלשת לא עגרכ

 יוצר) אשונ לכב תויהל תולוכי תונומתה

 בושח .(לארשי תנידמל הנש 50 אשונב

 וליפא יוצרו םייתוכיא םימוליצ לע דיפקהל

 סרפה תא תתל םיניינועמ ונא .םייתונמוא

 ייתימא םוליצ בבוחל

 תכרעמה ידי-לע ורחבי םימוליצ הרשע

 תא ורחבי קירפ יארוק .ןותיעב ומסרופיו

 ןבומכ הכזי הז םוליצ .רתויב הפיה םוליצה

 שבי-ויד תספדמ :יתרקויהו ןושארה סרפב

 תרבח תנתמ ח"ש 2890 יוושב קרוס ללוכ

 !ח"ש 2890 יוושב !/1124000 םגדמ קרוסו-תספדמ

 .וקלאר-ונכט

 .א1121000 םגדמ תינועבצ תספדמ :ינש סרפ

 םע תוספדומ תוצלוח 10 :ישילש סרפ

 .'םתמליצש הנומתה

 םליפה תא רוסמל ושרדי םיכוזה :בל-ומיש

 םליפ הזיאב הנשמ אל !םוליצ תחכוהכ

 .הספדוה הנומתה ריינ הזיא לע וא םתמליצ

 הרשע םג ולרגוי םימוליצה יחלוש לכ ןיב

 .בשחמ יקחשמ

 אוה םימוליצה חולשמל ןורחאה ךיראתה

 .10.6.1998*ה

 :חולשמל תבותכה
 קירפ - םוליצה תורחת

 61280 א"ת 2810 ד"ת

 ב ל

 םע םילג םישוע

 | אם( |
 הז רודמב ולבקת שדוח ידמ

 םיוחבנ םיותא לש המישר

 תשרב םיצלמומ טנוטניאב

 לש םיקיופל םירפו'צ דועו

 תובח | תווצמ | טנוטניאה

 תם \צ

 תונבה תקהל לש ימשרה רתאה

 57165 0181.5-ה תחלצומה
 11: / / ארערא .5ןכוסס שו | .טסתב

 = ?הדרוהל תונכות םיגישמ הפיאמ
 10: /ואוא .1סוא 100 .ססתר

 :יתה םלוע תא תולגל - ירבקסיד
 תק: /\ערא .61500 שס טסו

 . = לודגה םסוקה לש ימשרה ותאה

 א :דליפרפק דיויד
 זק: / וש 800 61616 טס

 0אז.זאפ וידר תונחת האמל הנזאה

 :םינוש הקיסומ תונונגסב
 וו .[ ראש .11 ₪1 080.60

 <  :הביהרמ תילאוטריו הידפולקיצנא
 | תווי / צצו .6מ 0006018 60

 :םלועב "ןיינעמו רזומ" יבבוחל
 - תק: /שוארע .51ז-3ח 6ו1/6ז%6.ססהה
 = .עסמ" ןיזגמה םע םלועל ביבסמ לויט
 :"רחא

 ְּ < ווק: / ואו ו
 - תילרדפה תונכוסה לש תיבה ותא
 % 5 :ב"הראב

 - ₪ כ: / / אשר דלג 60
 וש רוי תובותכ לש דחוימ רתא

 ב

 8 (יטיפרג)

7 - 
 ושיה תשרה

 !הנתמ רוטילקתו ןמז תלבגה אלל טנרטניאל רוביח ללוכ

 ---------.------ 761280 א"ת 28110 דות - קירפ יעצבמ תקלחמ דובכל

 !קירפ יארוקל ידעלב חייש 79.- יוושב םניח שדוחה תא לבקל ןיינועמ ינא



 ןהמ תובותכ םימסרפמ ונא וב שדח רודמ והז

 ה ,םידבכ יד םיצבקהו רחאמ .ןוקית יאלטו םישדח

 תועש המכ ףורשל ןמזומ דחא לכ .הצלמה קר יהוז

 קוז41| 32: לש הקשהה תארקל

 \סו(וטופוסה תרבח ,6עסח6 106 טתפ6

 לעמ גלדל וכרטצת הב תורחת תכרוע

 יפנע לע דנדנתהל ,םינינתו םיברקע

 הז תורחתב ןושארה סרפה .דועו םיצע

 ...ןשייטסיילפל קחשמה לש קתוע

 110: / /שעצעוע .ה011ע19ו0ה 00 |

 ה חו / 0110 11136

 601681. (זהה]

 תקנעה תורחת תכרוע 1% תרבח

 קחשמה לש םיטובורה תודיחיל תומש

 יכרצל לצוניש ,םש ןתיש ימ .א1.א .א 2

 קחשמה לש קתועב הכזי קחשמה

 .הצלוחב םגו ןושארה קחשמה ,שדחה

 .החלצהב

 ₪110: / /ועוצו 1ם16זךכ13צ טסמו חוגא 2

 זס טסו .םווה]

 :08%[0ו0₪3] 600 חושזא םיקחשמה תגיל

 הירעש תא בוש תחתופ 1.68 (1%21.)

 םושירה .תובורקה תויורחתה תארקל

 םא םג לבא לירפאב 14-ב םייתסי

 ידמ רתאל סנכהל ץלמומ ,ותוא ורחאת

 תוגילה .ףסונ םושירב ןכדעתהלו םעפ

 (כ0ט%א6 1[ ומכ םיקחשמב תולהנתמ

 .זסזג] :\תחוו!גווטת ד

 ₪110: צאר .קק] טו

 .בוחרה םחול לש ןונגסב תוכמ קחשמ והז

 לעופו הווא'ג תפש לע ססובמ אוהש ,ודוחי

 ,טועבל שפחמש ימ זא !טנרטניאה ךרד קר

 תרזעב ,ץופקל םג ילואו םוסחל ,תוכהל

 קחשמה תא תוסנל ןמזומ ,דבלב תדלקמה

 (לאמש דצב הנומת האר) !ןינעמה הזה

 10: /עטעש תר601850.00ה

 52866 =חקוז65 ||
 עגרכ קוושמה ,ללחב היגטרטסא קחשמ והז

 תביבסל ולש 876/\3876-ה תסריגב

 ,ונל םיחיטבמ קחשמה יחתפמ .95 תונולח

 דירוהל הוושו םדקתמ דואמ קחשמ והזש
 ...ותוא

 11: / /ואצעוא .ס].ססמנ / "811800

 86 3.1ב]

 .רובע דחוימ רתא החתפ קץ 2תספוא תרבח

 .סאה/ןמ וינ הלש שדחה םיצורימה קחשמ
 ןב כ: / עצר תואר -]\ 3 8.ט0 הר /

 תא קחשל ןתינש + ,הזירכה טפוסורקימ ן- ו-<כ ₪ ₪ =
 םיקחשמה רתאב סנ יחב ['זסטטטז
 [ ,.טנרטניאב

 !יהבוח - קחשמה לש ירוקמ קתוע
 כ: ?סמט00מנ

 קחשמ דירוהל ןתינ ן
 ..לבא .180א רוביח ילעבל רקיעב ץלמומ רודמ

 ןודרוג באוי :תאמ .םיצבקה תדרוהב הצור אוהש

050% 3 

 //סזז'חופ 2
 לש המגדהה תסריג

 10 קר תלקוש קחשמה

 תכמות הסריגה ...הגמ
 / .טנרטניאה ךרד תוגוז יקחשמב

 : 6 ג 17 טס / קוס /+ 1 7 וא סה

20 2 | 

 ו3ו6 26 66||60זוסה
 " ! אוה - ףרוטמ שממ עמשנ הזה יאלטה
 / - יתוקתעה ינפמ קחשמה לע הנגהה
 תי 1 .(תובותכ אלמ ןאכ שי םיאור םתאש
 | ל (הגמ 17) ןוקית יאלט האיצוה !תוסזקוהע
 1 :חו 0 ' קחשמה לש אתיבה

 לא יקגסט קחשמל (הגמ 8) ואידיו עטק
 ושמל (דבלב הגמ 15) המגרדה תסריגו
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 יא ומסך | הע סר
 3061 סוהר / כו / קש

 ומ - טסה /קוגס/ קג1068/
3 0 -5 

 | טו ע .ססזה / כט 0 8/

 . 9% .ססזה קט

 א > +?



 510 וכ 3% ור
 אוה םימדה ץחרמ

 ןפואב .םירומיה קחשמ יז 000

 .דגנ דואמ ינא יִלְל

 םכלש דיחיה ןוכיסה /
 ת7 תשס
 קחשמה לש המגדהה זי זז 5 "

 תויונמדזה 10 לבקלו

 ,קחשמה תא שוכרל וטילחת םא .בגא .ןכוסמ

 ץירמת והז ,לכה ךסב ...תויונמדזה 5 ולבקת

 (לאמשמ הנומת) .הרבחה לש רתאהמ קחשמה

 ה 11: / שא טי תר 65 60

 לש שדחה םיצורימה קחשמ לש המגדה תסרינ

 דירוהל ןתינ 1!טו 50/\ תיתפרצה הרבחה

 [1ק:// 1ןכ.ט 18011.0 /126108 66 !ו06-

 6006/4601 .וח6-668 0.66

 1ק:/ / כ טופס .טסתה / 12608 7601106-
0 0 

 17 קר תלקוש הזה קחשמה לש המגדהה תסריג

 11: / וא צעצוע 20 כו טסה /

 8260008 /060008.6אס

 ב | % יככ -
 רשאכ ,ינש דצמ 1 ת

 ץבוק תא דירוהל אוה

 אל רומיה ומכ עמשנ הז ,רלוד 500-ב תוכזל

 תא דירוהל םכתא דדועל ידכ ידמל ןיינעמ

 <60!וה6 3[

 .ידמימ-תלת םיעונפוא ץורימ והז .טנרטניאהמ

 :הדמחנ תשר תפסותו

 .דירוהל םינמזומ םתא .הגמ

 ו ח 5 ש"ס 6זוסח

6 

 ג.

 \י*
.| 

 ג.

\ 
\ 

 ג ,

% 

 בייחמ אלש ,םידיקפת קחשמב םיניינועמהו
 תא דירוהל םינמזומ ,םירוטילקת השימח
 אוה ,בגא ![-זסט\\ גזש כ רדגומה ,הזה קחשמה
 |. םהינימל םייפרג םיציאמ ךירצ אל םכ

 וג (1ןכ:/ /צעארא טפ.טס[081010.00₪/

 (2 4:2 !<<> !ו
 לש המגדה תסריג האיצוה ו 50/6 תרבח
 לקוש ץבוקה ,רדהנ .תשר תכימת םע 6(
 קחשמה תא תונקל לוז רתוי ,יתעדל .הגמ 40 קר
 םכל שי םא .טנרטניאהמ ותוא דירוהל רשאמ
 תבותכה הנה זא קזבלו תשרל םניח ! השיג

 : 0% :;תקייודמה

 וכ: /11.1050 שעה ז6.ססזה /1051011)

 ףטהא62/02-314-6610-א86 06

₪5 6035 3610 2 
 ליעפיש ,קחשמה רובע יאלטל םיקוקז םתא םא

 .ותוא דירוהל ולכות ,םכלש יפרגה ץיאמה תא

 ..יאלטה לש דבלב אתיב תסריגב רבודמ ,בגא

 112: וארא .םזס5פ.טס ה

 -|[ה הסזח6( 3
 הגמ 1-כ ולדוג .םיגאב המכ ןקתמ הז יאלט

 .ותוא דירוהל ץלמומ קחשמה ילעבלו

 ה 110: / אר .₪ז ]רוב 60 /11ןכ/

 18 סז63 102710

 6הּבפִהַ: זח6 +
 הברה םע םישדח םיבלש השולש ללוכ הז יאלט

 !טנרטניאה ךרד רקיעב קחשמל תוצלפמ

 ה 1 כ / צו  .תרס הת 601 3.60

 6ּבבוסש=א |ו
 תא רפשמה הנכות יאלט החתיפ 8

 תא רפשמו ביריה לש תיתוכאלמה הניבה

 ."םישיחרתה ךרוע" יעוציב

 16קכ:/ שש .ג6601306.60 01260

 ודו9זסזו63| =הוזח
 ןכופשטסטפזצ (-גגתה6] א1וג!וותה66וג תרבח

 יאלטה .טסוטווסמ קחשמל "יאלט" האיצוה

 לש שיחרתב קחשמב רוחבל רשפאמ

 .ץראה-רודכ לש תיגולואיגה תוחתפתהה

 הו1ק://6ל01ש1וסמ 1560ש6זש.טסמנ

 0ץ+ו5'6 36!0א]30%
 םיפלקה קחשמל ןקתמ יאלט האיצוה הרייס
 .417% קר לקוש ץבוקה .ק'ג קאלב

 וכ: | 11 8ושזחא טסו / קטו / כג 68]10  כס/698 08 ]א .6אש

 6 כ כ ו ּה א אּהז
 םניחב דירוהל ןתינ ותוא םידיקפת קחשמ והז
 קר לועפל דעוימ ןבומכ קחשמה .הכרעה יכרוצל
 רחאל .טנרטניאה ךרד םיפסונ םירחתמ לומ
 זאו ל רלוד 10 םלשל ולכות ,הכרעהה
 ..אלמה קחשמה תא םג ולבקת

 0 ו - ה א א הז. וב]

 וניסטו םילוב
 רתאב רקבל םינמזומ םילובה יבבוח
 ץראב היהתש ,הלודגה םילובה תכורעת

 ולכוי רתאב םירקבמה .אבה שדוחב

 תלרגהב ףתתשהלו הדיח לע בישהל
 .הילגנאל הסיט סיטרכ

 ₪110: /צעוארא .15730198 סט

46 :)]]! 871051606 
 ה|כחב 766הח0!0טְץ
 "םילופיט תכרע" החתיפ סקימניד תרבח

 12 לקוש ץבוקה .שגז1ו8ו686 111 קחשמל

 .טנרטניאה תביבסב קר ליעפ אהו הגמ

 ת11ןכ:/ וארא מח גזרו א 60 653 /

6 

66 
 לש הזירכה ,\6601ג66 תרבח

 ,דחוימ טנרטניא תרש 8

 יקחשמ לכ תא ,םניחב ,קחשל רשפאיש

 תרשב .טנרטניאה ךרד םישדחה הרבחה

 .םכלש המרב םיבירי אוצמל םכל רשפאי

 ןתינ תרשב וכמתיש ,םיקחשמה ןיב

 5ו8ז-ו ₪66]ום6 ,11ג7008]] 6 תא אוצמל

 .(:סמ(ז0] 4

 תו1ק:| וארא 30001806 .60זה

 =א!ז6 חו6 (( 336
 תיבמ קחשמה לש ימשרה רתאה והז

 יצבוק ללוכ רתאה .₪66 0275 תרבח

 ,תונומת ,ואידיו ,לילצ יצבוק ,המגדה
 תגיל ,אתיב ינחוב תויהל תונמדזה

 .דועו םיקחשמ

 ת11ןכ:/ וצר 6א 16 6וא ה[ 76.60ר

 פכוּבוחסהס
 לש דמימ-תלתה יציאמ תא םכל שי םא

 דירוהל ולכות ,הידמיטלומ דנומאיד תרבח

 לש המגדה תואסריגו הנכות יאלט

 .הז סיטרכב םיכמותה םיקחשמ
 תו: | /צעצאוא 6130 6 תרה 60 |

 טמ06זזסטמהב

 ד ּהווּההזו5
 . .קחשמה לש תופמה ךרוע תא תנקתמ ינוס

 כ: /1ס 18 5.60 / קוס
 ךגתהתטפ א[גק ם6וזסז ץ| | 02210

- 



 םינמזה חול

 ךלש בשחמב וניזק
 3 - ךא : ה סאגו-סאל ריעהו ,ונל ןיא וניזק יתב םנמא

 ו עפהב .'הרייס" תיבמ שדח רוטילקת - "וניזק" םע ,התיבה התוא

 ןחלוש ןיב רוחבל לכונו וניזק ךותב םישנא ןיב םידעוצ ונמצע אצמנ

 .קא'ג קאלבו רקופ :םיפלק יקחשמ וא תויבוק קחשמ .לזמה תונוכמ ,הטלורה

 -ו הטלור קא'ג-קלב תונוכמ לש תויצאירו םישימח לעמ "וניזק"ב

5 )> 

 .טנרטניאב םג קחשמל תורשפא הנשי

 :רחבמה ךותמ יוצרה קחשמה תא רוחבל ןתינ

 .םיפלק העבש קחשמ - רקופ

 .םיפלקו ןחלוש ביבס היגטרטסא קחשמ - ק'ג-קאלב

 ביבס קחשמ ,וניזקה לש ירקיעה קחשמה אוה הטלורה לגלג - הטלור

 .ףסכ הברהו הטלורה לגלג

 לש תודחוימ תונוכמ תחאו םישולש - תועבטמה תנוכמו תויבוק קחשמ

 - עבטמה גוס תריחב ידי לע םירומיהב הטילש ,ידמל תורכממה וניזקה

 .לודג אוה סרפהו

 .רקופה קחשמל םיקוח רפס ףרוצמ קחשמל

 .ח"ש 169 :רוטילקתה ריחמ

 .זסצז =

 חולה יקחשמ
\ | 62 

1222 4 , 

6 

 | סו[ 8 לש םייסאלקה חולה יקחשמ
 "| עדח ,דחא רוטילקתב רתויב םיבוהאהו םירכומהמ חול יקחשמ 0

 .,שברשש :סונוב םיפלק יקחשמ 2 + חול יקחשמ 10 ללוכ רוטילקתה

 הטכאי ,טמחש ,תומלוסו םישחנ ,תיניס הקמד ,המחלמ תוניפס הקמד

 . | .ןז ינבאו
 - - -  .טנרטניאה תועצמאב םג קחשל ןתינ םינוקחשמה לכ תא

 רצ .ח"ש 169 קחשמה ריחמ

 ב יפולב
 תירבעב ּהחפשמה לכל היגטרטסא קחשמ - "יפולב" - הנושארל

 2 . היציאוטניאהו הבישחה ןורשכב שמתשהלו ,תונבל רשפא
 ולש תכלה בכוכ לע יח רשא ,"יפולב" לע דקמתמ קחשמה רופיס

 ] ןכמ רחאל רצק ןמז .בכוכה לע רואטמ לפונ דחא םויש דע םימלשומ
 מב יפולב הלוח ףסונבו ולש םילוביה תא םיסרוה קנע ישיבכעש יפולב
 ה יקספה אלל שטעתמו ההוזמ אל

 תעיפס השעמל אוה לפנ רשא רזומה רואטמה יכ ררבתמ ?הרוק המ
 נוכה לע טלתשהל הצורה עשורמ טובור אוה הב ידיחיה דרושהו
 ..שלופהמ רטפיהל םלג ירמוח ףוסאל ידכ הרזעל קוקז יפולב .יפולב

 מ םילכ םיבלושמ ןהב תומישמ 30-מ רתוי םינקחשה תושרל
 1 -- " .םישלופהמ רטפיהל ידכ תונורתפ אוצמל ןקחשל ועייסיש לער ,תוצצפ .םירשג ,םיחרפ ןכו ןהב םדקתהל ןקחשל םירשפאמש

 תולעל וילע היהי , .רתוי תובכרומ .עצבלו תולעל וילע היהי ,תומישמ רתוי ןקחשה ה | עה רותפיש לככ

/., / )1* | 

 בר תועש הלבמ המצע אוצמל ווומשמה לכל םצעבו הלעמו 8 יאליגל דעוימה קחשמ רהז

 ץאס חסד
 "טוליפ ורפ" < "הריס" תיבמ אלמה הסיטה רוטלומיס

 ינכט הניחבמ רתויב קיודמה הסיטה רי ינינעמ םירגתא קפסמ
 נאנה הסיטה רוטלומיס תא הווהמו ₪ ל םייקש תואיצמל
 מ וכ "טולייפ ןרפ" .יס.יפ ְ לש

 יר וטופ תונומת 29 ללוכ עמו תונוש ךרכ ירל
 צ מ - ד ומ ידמ ,םייעוצקמ הסיט .םויעוצ ייעוצקמ טוימ ירזע :ללוכ רוטולומ"ל" = / םילולכ רעי ,רה ,רהנ לכו ,טייטה תל 0 , , ן תכר 4 ק טווינ רזע ילכ

 | ת"ש 199 :קחשמה ר'"י
 0 יקחשמ



 זרה 4-ר- -% . םיעשעשמהו םיראלופופה

 טיפלקה יקחשמ 12 לש ףסוא רוטילקתב

 .טנרטניאה תועצמאב םג קחשל ןתינ דשא םיקח עמ ןַכ
> \ 

 .רתוי החונ האירק םשל םיפלקה ינפ תא לידגהל ותו

 יקחשמ 2 4 1
 דר%4ל-

 וה /

 .דועו 'גדירב ,ימר ,רטילוס ,הדימריפ .ר
 סונוב +
 קופ :םיקחשמה ןיב

 .ח"ש 169 :קחשמה ריחמ

 1 אא א

 אל רבד .ינלטק קשנו םונהיגהמ המישמ םע דרומ !הקנט יוו'ג תא שוגפ

 .שפוחה לא ךכרדב םידמוע םינוש םיבייוא יגוס 17 !וכרדב דומעי

 אלל ךפשנ םד לש תידמימ תלת הגיגח- תוכבוסמ תומישמ 28 םייִס

 .ףוס
 קחשמ תמרמו רתאל רתאמ םחליה ,אבחתה ,ץור ,דעצ ,ץופק ,לחז

 יגוס ףוס ןיא םע ךלש 50226-ה קשנה תמצוע תא רבגה .קחשמ תמרל

 שמחת .םישקומו םיליט ,רזייל ינרק ,רוניצ ינומיר :תו

 688( אד תת אז
 .תויתימא המחול תוטיש חתפל דמלו קשנהו ראנוסה תוכרעמב טולש

 תא עצבו ,רתויב םימכחותמה קשנה ילכב שומישב תוללוצה תווצ תא ןמא

 יכורא טויש יליט רוגיש דעו ודנמוק תודיחי תוסירפמ תוענה תומישמה

 .יתימא תללוצ דקפמל ךמצע ךופה .חווט

 הימדהה תוכרעמ לע םיארחאה םיישנאה ידיב החתופש תמלשומ הימדה

 .ינקירמאה אבצה לש

 .םלועב םילולסמה

 .ביוא תועונת חותינ תכרעמו שא תרקב ,ראנוסה תכרעמ

 תוברל תללוצהתוכרעמ לכב האלמ הטילש ,תוטרופמ הלעפה תונחת 12

 לע םינוש תומוקמב םייתימא תוארו קמוע ינותנ :םייתימא חטש יאנת

 םירדנט ,4 לע 4 תוינוכמ ,תויאשמ םהבו בכר-ילכ רחבמ ללוכ קחשמה

 .דועו

 ,ץוב) חטשה ינפבו ,וילוקיעו וילותיפ ,ותרוצ ,וכרואב הנוש לולסמ לכ

 .ןיוולהמ יפרגופוט עדימ לע םיססובמה ,ץראה רודכ ינפ

 תומלשומ ברק תוכרעמו םיימי םינורמת עוציב :םייתימא המחלמ יבצמ

 .1 41% ₪8 תרבח לש עדימה רגאמ ךותמ םייתימא םייטילופ םינותנ ךמס לע

 םינקחש 8 דע דמשהו שפח :םישמתשמ תובורמ ברק תוכרעמ

 .םדומה ךרד םינקחש 2 ןיב תוללוצ ברק וא ,טנרטניאה תועצמאב

 20-מ רתוי לש הגוצתו 31כ-ב תונוש םוליצ תויווז :האלמ 312 תיגלונכט

 (...חרק ,לוח

 וצלאת ךכ םשל .יתימא ץורימ לכב תורוקה "תולקת" ללוכ קחשמה

 | .ךסומה לא בכרה תא סינכהל

 .טנב ל'גיינ יעוצקמה גההמ תוציע לבקל ולכות קחשמה ךלהמב

 הבוט השוחת לבקל ידכ ,טפוסורקימ לש חוכה תידיב ךמות קחשמה

 .רתא ךרד דדומתהל רשפאמ אוה ליבקמב .שיבכה תזיחא לש רתוי

 .טנרטניאב (י/צעש .2086.60₪)) טפוסורקימ לש םיקחשמה

: 

. 

 . םייונפ הגמ 30 ,ימינפ ןורכז הגמ 6 םע םויטנפ דבעמ בייחמ קחשמה ה 11ןכ:/ רע /ןה 680/63 .60 ב

 2 .95 תונולח תכרעמו קסידה לע

 <. ח'"'ש 199 :ןכרצל ריחמה

]- , 

 .3זכ-ב לכה .תוללוצו תוניפס

 לע יארחאה תללוצה תווצ תוברל תללוצה תוכרעמ לע אלמ דוקיפ

 .םיליטה תניעט

 :טנרטניאב .1/\זצ%5 רתא

7 =- 
 ז .

 דד אזו 4
 .הז קחשמב קר תויסאלקה תוינוכמה לש רוהטה חוכה

 ורבש ,6215 רפיוו 'גדוד ,א) 220 ראוגי :תוינרדומ תוינוכמ רפוס 5

 א 5 א 550 2

 1( 1.41. ווא
 רתויב תוריהמה תוינוכמהמ 8 םכל איבמ אםקכ 08 9עטשמ :

 ךסמ לש בצמב רבחב תורחתהל ףא ןתינ .םיוצרמ ילולסמ 7"ו םלועב

 .300/% ןסינ ,הרברס 17% ,טברוק
 ע טלורבש ,71 הדוק ימה ,69 'תומילפ :תויתדגא רבע תוינוכמ 5

 .בשחמ ותואב לצופמ
 !םיידוס םיינושאר םימגד השולש ללוכ - גג כ"הס ,תושדח תוינוכמ
 תוברוח ייא ךרד רבועה לולסמב הרחתת וב תודרשה לולסמ

 .הקירמא םורד ל שפסילגנו'גהו

 8 .םילבח ירשגל רבעמו תורעמ ךות לא םשגה תורעיב לתפתמה לולסמ
 ו 0 ו - 000 רוחאל העונת :תללוכה תוינוכמב תמלשומ הטילש :השידח היגולונכט

 וב ןוטגנישוו ,ןפיב וטויק ,תינמרגה הדרדסוטואה ,הירציוושב .םילולסמה תנומשל קמוע תנתונה הארמו

 ידניאה הגיהנה תשוחת תרבעה :ןיטולחל תיתואיצמ הימדה

 תק | .בכר לכ לש

 נלוע ץורמ ,דדוב ץורמ :קחשמ יבצמ לש בר רפסמ
 >> .1./\\ תשרב םישנא 6 דע לש םיפתתשמ

 ןיןז 615100 אא(
 םיצורימה ילולסמ .ריהמ ץורמל גהנה תא ןימזמה םיצורימ קחשמ והז

 בטימב רבודמ !יניוול יופימ לש תידוחי היגולונכט תרזעב וקתעוה



 5(6ו0ז ו :קחשמה

 !טנרטניא :וישכמה

 ןודרוג באוי :קחיש

 5% - הקיפרג

 היגטרטסא יקחשמ ליש הקיפרגה

 םג .הקזח דימת אל ךא הבושח

 הבוט הקיפרג שי הזה קחשמב

 םיצוציפה .המיהדמ אל לבא

 הקלח היצמנאהו בוט םיארנ

 .היקנו

 85% - לילצ
 דחוימב םישרמ רבד םוש .ל"נכ

 .תולשאפ ילב םג לבא

 88% - קחשמ תמר
 קחשמה .דואמ החונ הטילשה

 תומרב םינוש םיעטקמ בכרומ

 ליגרש ימל ,לכה ךסב .תונוש ישוק

 היהת אל היגטרטסא יקחשמב

 .קשממה םע רדתסהל היעב

 81% - םייח ךרוא
 קחשמה ,סלכ'תב .חצנ הרואכל
 ,לודג קחשמה .וייח ךרואב הקול

 הברהו םירוזא הברה םע
 קיפסמ אל אוהש אלא ,תויורשפא
 ותוא קחשל וכישמתש ידכ ,וכממ
 26 ללוכ קחשמה .ףוסניאה דע
 16 ,לוגרת תומישמ 7 ,תודיחי
 תוברק ףוסניאו דיחי תומישמ
 ! תשר

 85% - ללוכ ןויצ
 תצק דועל קוקזש ,בוט קחשמ
 תוארל דואמ חמש יתייה .ףושפיש
 ,יתעדל .ולש ךשמה קחשמ תא
 שייבתהל םיכירצ אל םג םיקירפ
 ווגחא תרבחל םיבתכמ חולשלו

 ,ותוא החתיפש חגו
 ינא .רופישל תונויער עיצהלו
 וחמשי םש ה'רבחהש ,בשוח
 .םיירוקמו םיבוט תונויער עומשל

 :טנוטניא
 :ילארשיה תרשה
 ו(: צצו חשו 3וט ו חשו ווסח תש
 | :.ימואלניבה תרשה

 וג (ןכ: / ורצו חט

4% . , - 

 ג ב 0 לו
 לא

 םשגה ,חורה ,םוקיה תוחוכ תשולש ,ןורכיזה ינפל לש םימיהמ"

 יננע רשאכ .סובמינ לש םימשב תונוילעה לע ומחלנ םערהו
 ,םנעמל וותק יולי מיטה ,םילשונאה ונא ,ורדק המחלמה

 "...ונילגר תחת רשא הריבשה עקרקה ןעמל

 הסנמש ,ףסונ קחשמ אוה %פוסתמ

 קחשמ והז ,תישאר :תומלוע יתש שובכל

 יראלפופ דואמ אוה הזה ןונגסה .היגטרטסא

 רקיעב לועפל דעונש קחשמ והז ,תינש .םויכ

 המרופטלפ ןכ םג יהוזו .טנרטניאה תביבסב

 םדוקה ןויליגב ,בל-םשש ימ .תיתנפוא דואמ

 -דה .הזה קחשמה לש העדומ המסרופ רבכ

 וידחי ורבח ן'זיווטנ תרבחו הידמיטלומ יצרא

 רשפאיו ריהמ היהיש ,ילארשי תרש תמקהל

 םילוכי םיקירפ הנומש !תירבעב וליפא חחושל

 לכב !הזה תרשה תחת שארב-שאר קחשל

 םיקירפל תרשפאמ \6ווצופוסה תרבח ,הרקמ

 וכרד קחשלו הלש תרשל סנכהל םלועה לכמ
 ולכות םילארשי םיביריב םתסאמ םא זא .םניחב
 ...ל"וחמ םיבירי םג אוצמל

 ,שובכל הסנמ קחשמה ןתוא תומלועה יתשב
 אוה ,תישאר .ידמל םימישרמ םיגשיהל עיגמ אוה
 חילצמ אוה ,תינשו ₪60 \|טזו לש םאות דוע אל
 תשרש ,תויגולונכט תויעב דואמ הברה לע רבגתהל
 .הביצמ טנרטניאה

 יי
 .רעוימו דדוב יא לש השק תואיצמ יהוז ,סובמינ
 תולעהלו ביריה ינהכ תא סופתל אוה ךלש דיקפתה
 גישת ךכ קר .ךלש לעה תוחוכ ינפב חבזכ םתוא
 ,חבזמ םע שדקמ תונבל םכילע ךכ םשל .חוכו עדי
 2 ל

 תא בירקהלו שדקמה לא רוזחל ,ביריה ןהכה תא
 .ןכסמה ןהכה

 -ינתיא לש תוחוכב םישמתשמ םינהכה
 סמצע לע ןגהל ידכו םיצפח רוציל ידכ עבטה
 ו ו עי יבמ רעב
 יומה ועו יבמ

 רשק ילב דבל קחשל תורשפא שי קחשמל
 יו יוב | ו
 ו ה
 תארקל םיליגרת ומכ תוארנ דיחי תומישמ
 .יתימאה ברקה

 טנרטניאה תביבסב לעופה קחשמ ,הרואכל
4 
 .רכממ אל לבא בוט קחשמהש ,תמאה .ההובג
 תא וטלקת םתא ,קחשמ לש תועש המכ ירחא

 ו , אב ו -- / ו ו / רה לישצ 4
 6 . רצ . ה =. . % 1 27 5

 | וי ₪ ל / 5 : +2 4 . 4 % " .ר\צ

 דע קחשלו ךישמהל וצרתש חוטב אל ינאו ןויערה

 ןמזה לכ םתא .תוגרד םלוס ןאכ שי ,ןוכנ .ץק ןיא

 1 הגרד םכל התיה הלחתהב .הנוהכה םלוסב םילוע
 ל לי יי ו מ ג

 ןיב םילדבה הברה ןיא הגרדה לש דובכה דבלמש
 יל ניב

 קר םיאצמנ ונחנא :הבושח הדבוע רוכזל ךירצ

 םילעופה םיקזח םיקחשמ לש ךרדה תליחתב

 םידקמתמ ןיידע ולא םיקחשמ .טנרטניאה תביבסב

 .רשקה קותינ ומכ תויגולונכט תויעב תריתפב

 רודה .סנא'צ ולא םיקחשמל תתל ךירצ ,יתעדל

 וי יו ג ל יב

 יכ ,ךשמה היהי 1צ6ו5וסזחו לש הווקמ ינא .םיבוט

 | ו יג ב כ כ ירי יב
 .תוסנל



 ויו מח יג ב דו
 בג ייל תל בליו'
 1 יג וי

 ,עורפ רומוהו תועשעשמ
 | םירזומ םיעורא ףצרב

 ; .תיועלב המולעת דחי םירצויה

 !תחגשמ תונותיעה
 ("ןוליפיי לש סיקסעה ףסומ) "...ירוביצ עגפמ ,יתבר הירורעש" |
 (סרפ יאצוי ןוחרי) "...הנש םירשע הזמ הריבה ןשושב לדחמ הזכ היה אל"

 (תסנכה ןואטב) "...לארשי תנידמל הפרח" |
 ("הרדח לש רדחה" ןועובש) "...ןרותה יצחל ודרוה הרדח תוגבורא וליפא"



 פח או! ה 0651ז0ץ 2
 קחשמה .(:סמותהת0 8ת0 6 0ם0טסז ימאותמ דחא דוע אוה אאמע

 ודרשש ולא .ברח םלועה לכ טעמכ .תיניערגה המחלמה ירחא שחרתמ

 ...שדוחה עיגהל רומא ךשמהה קחשמ .תויצאטומ ומכ םיארנ

 אאהפכ 2 :קחשמה
 95 תונולח :םירישכמה

 ו יב יגי]

 יניפ :קחיש

 85% - הקיפרג
 כ ל נג ב

 4.:56/6 תקיפרג :בשחמה
 םיעבצ תטלפו ההובג היצולוזרב

 גי י-ם

 לש בר טוריפ ,םיבוט םיעקר

 יעטק םגו תויאבצה תודיחיה

 ותמ  .םלוכ אל

 האושה ךלהמב

 להוז ,ןכ .תיניערגה

 הילע האוש התוא

 ןמזה לכ םירבדמ

 ,םירפס תורשעב

 םגו םיטרס

 ,וישכע .םיקחשמ

 קר ,האושה ירחא

 ודרש תוחוכ ינש

 םה ןושארה חוכה

 ,םדאה"ינב
 םירקנובב םירצובמה

 תוכזב .םייעקרק-תת

 לש המצועה

 קר - הניא אאהשכ

 ,רומאכ | .הלילעב

 רבכ  הלאכ | םירופיס

 .םעפ | ןוילימ | ונעמש

 ןומט קחשמה לש חוכה

 תויאבצה תודיחיב

 ריווא) תונווגמהו תוברה

 -ילכ לש רחבמב ,(השביו

 . ברה ינושב ,הרובחת

 .תוחוכה לכ לש בוציעב

 םיגהונ םדאה-ינב

 דועב תוינוכמב

 < רוחתיפ םיטובורה
 סחיתמ הז) .םיבוט היצמינא

 . לע תובכור תויצאטומה וליאו םישדח םיטובור | חוכה .םיישונא ורתונו ולצינ םה וזה תורפחתהה ,
 ילאוזלוה ינושה תורמל .קנע-ברקע יומד והשמ | ,םדא ינב םג השעמל ולא .תויצאטומה םה ינשה (.יס.יפה תסריגל ןבומכ

 וגאד קחשמה יקיפמ ,ינויערהו תא ודרשש

 אל .תוחוכה יסחי תא ןזאל ךא המחלמה 84% - לילצ
 תיתוכיא תופידעב יתנחבה תויהל | םוקמב לילצה לע נח והשמ רמול השק
 םידדצה דחא תבוטל יהשלכ .ןגומ םוקמב רמוכ ץמאתהל ךירצש יפכ קוידב
 הוולמ קחשמה .בוט והשמ
 םתומכ קוידבש ,םיטקפא הברהב
 שו ו כ ילו
 יב

 86% - קחשמ תמר
 קחשמ .השק אל םגו לק אל
 .עצוממ דואמ היגטוטסא

 םה דחא דצמ

 קיפסמ םתס ויה

 אל ידכ .קוחר

 תוומל |תולצהל

 םה ינש  דצמו

 בורק קיפסמ ויה

 הניוקה דקומל

 .קחשמב
 ; 4 ססובמ | קחשמה

 .יקחשמ לש הליגרה תינבתה

 !מ ךירצ .היגטרטסא
 ב .תוחת םיקהל ידכ
 .ךי וצ ..קשנ רוציל םילעפמו
 . ןוזמי ו תשומחת ,קשנ קפסל

 . < = .תויאבצה תודיחיל ךופהל ידכ
 ןר ע ללונ אאתקכ 2 היצאטומל

 | ."תויאבצ | תודיחי" .תתוועמ 88% - םייח ו
 םכל תופצמ דיחי תומישמ 5

  .םכמצע לש תודיחיה יבורק שפחל ו
 ממ תולבגמ שיש ק המחלמ | ..החפשמ אקווד דחוימב ו

 [/ לש 2 ,לכה" ךסב [| | .וגרהנ םישנא ףותיש םהל תורשפאמה ו > .הפי ןויערה | דועו הצרפ הרידא ו ד ג ו
 | א = | .קחשמ 5% ישילש חוכ ,וישכע ' 140 1%

 ו -
 ו

 מ ו בע

 ב"?
 1110: / /צעוהוא שה הנ 60 ג

 ץרו אל דחא ףא ,ושגפנ תוחוכה ינש רשאכ

 .הררשה תא שרוד

 םיטובור םה ולא

 ושמישש ,םיללכושמ

 .תואלקחל רבעב

 ,םיסעוכ םיטובורה

 התחשוה המדאהש
 םיטנמ םהו |
 לע טלתשהל קה חרס א א 2.1 ה

 ...םלועה

,1 
% 

% | 

4 .[ 

'% 

 א חתפל םכל רשפאי הזה
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 םשב םיקנט קחשמ האיצוה ,\6ו1ווצוסת תרבח םיבר בשחמ תורוד נפל

 ,רשואה הברמל .םשה ותואל הנועה שדח קחשמ האיצומ איה תעכ .162006(331
 ו

 !שיש םיבוט יכה היגטרטסאה

 תונשב ץראה רודכב עגפש ,םירואטמ רטמ

 שדח רמוח ועלא איבה ,האמה לש םישימחה

 ,"לאטמ-ויב" הנוכמה ,הז רומח .ןוציחה םלועהמ

 ינלטק קשנ ,ולש רצותה .קשנה תיישעתל שמשמ

 םינש רשעכ הלגתמ רמוחה .םירידא תמצוע לעב

 ותוא םילגמ םיאקירמאה .םירואטמה רטמ רחאל

 המחלמה" תא םייסל ידכ וב שמתשהל םינינועמו

 םלועה תמחלמ רחאל הלחהש המחלמ התוא) "הרקה

 תוצעומה תירבל תירבה-תוצרא |ןיב | הינשה

 יי

 םה םגו רמוחה תא םילגמ (תוצעומה-תירב) םיסורה

 תלילעש םיבשוח םתא םא .וב שמתשהל םיצור

 ךרעב וז .תועט םכידיבש ירה תירוקמ קחשמה

 ןמ ירותסימ רמוח םוקמבש אלא ,תירוטסיהה תמאה

 -תירב םגו תירבה-תוצרא םג ןוציחה םלועה

 אלא .יניערגה שומיחה ץורימב ולחה תוצעומה

 היזטנפה לא תרזוח קחשמה תירוטסיהה תמאהמש

 .ינוידיב עדמ קחשמ לש תרחאה תואיצמה לאו

 לא תומצעמה יתש תא חלוש רמוחה רחא ץורימה

 ג וו רי

 םירזייחהש ,םידירש דוע אוצמל תווקמ תומצעמה

 .ללחב םש-יא וריתוה

 תומצעמה יתש ןאכמ .חריה איה הנושארה הנחתה

 יתש וזה הדוקנב .רטיפוי לש םיחריה לא תוכישממ
 אל ןה םא :הבושחו המוגע הדבוע תודמול תומצעמה

 ודימשי םיינצוחה םירזייחה ,דחא חוכל הנדחאתת

 יחרזא לכ לש ללוכ הלועפ ףותיש קר .ןהיתש תא

 ,בוש .השקה היעבה תא רותפל לכוי ץראה"רודכ

 ואר) .דחוימב תירוקמ הלילעב רבודמש רמול השק
 הרואפתה ([26%00מ1: [-טטצקגט6 קחשמה תריקס תא

 השעמל לבא ,הנוש ןמזהו הלועפה ףותיש ,הנוש
 כ ריב ירו ב ל "מ "ו

 ל יי יי ו ב ישב
 האמה לש הירוטסיהל ןווכמה וא ירקמה רושקנ

 1 יי שי בב יב לי ב ג יי ו נה יפו ב

 ג יי יי יי = מנכ מע יב קיו

 \ן\ ג

 וילו מ נה יב

 רי בב 2 יב ו בג יי +

 יי ב מ ג יג ג ו ג יו יג

 ₪ יו בבי יל יירענ אב יי ג רי ג גג

 תיינבל םילעפמו חוכ-תונחת םיקהלו "ילאטמ-ויב"-ה

 םאות ןיב בלשמ קחשמהש ,רמול רשפא .קשנה ילכ

 ןיבל ,ולש היגטרטסאה יביכרמ לע ₪66

 תרדיס וליפאו כססממ לש ןונגסב הלועפ קחשמ

 םכילע תומישמה תחאב ,אמגודל 166 \/ זוז

 -ילכ לע טלתשהל ,יסור גהנב ,םיפלצ הבורב ,ףולצל

 חטש קמועב לוגיר תמישמל תאצל ,ולש בכרה

 .סיסבל רוזחלו ביואה
 תאז ןייצמ ינא .רידא טושפ קחשמה לש קשממה

 .ולש דוחיה תא שיגדהל ידכ םינויצה תלבטל דרפנב

 םיליחתמ םיקירפל רשפאיש ,רתויב חונ קשממ והז

 יי ימיני

 תומר ןיעמ רוציל וגאד קחשמה יתנכתמש ,ןיינעמ

 לש ולאמ תושק רתו* תויסורה תומישמה .ישוק

 ?היומס תיטילופ הנווכ הזל שי ילוא .םיאקירמאה

 .הדבוע טלחהב וז לבא ,קפוסמ ינא

 יקחשממ דחא והזש ,קפס ןיא ,הנותחתה הרושב

 .קושל םויה דע ואציש רתויב םיבוטה היגטרטסאה

 !הבוח קחשמ

 3310162006 :קתחשמה

 95 תונולח :רישכמה

 תימע :קחיש

 95% - הקיפרג
 .הלועמ טושפ ךסמה תקלחה

 היקנ רוצב ךסמה לע זז המדאה

 תובצועמ תודיחיה .תטרופמו
 םייפרגה םיטקפאה .בטיה

 םייושע ,םיצוציפ ומכ ,םינושה

 הארנ קחשמה .הבר תויעוצקמב
 -תלת יסיטרכ םע דחוימב בוט

 !םישידחה דמימה

 87% - לילצ
 הז רוביד .רוביד הברה שי קחשמב
 דצל .יתלילעה ףצרה תא רצוי

 ,םיילוק םיטקפא הברה שי רובידה
 םניא ךא בטיה םייושעש
 ,רמוא יתייה .דחוימב םימישרמ
 !טקש תיסחי וליפא קחשמהש

 98% - קחשמ תמר
 ,יתרמא רבכ .המיהדמ הטילש

 תיתודידי הרוצב יונב קחשמה

 קחשל יתפדעה תישיא .אילפהל

 ךמות קחשמה יכ םא רבכעה םע
 .םימייקה םיקיטסיו'גה תיברמה

 95% - םייח ךרוא
 תומישמ 17 ללוכ קחשמה
 תויסור תומישמ 10 ,תויאקירמא
 ךרדו תשרב קחשל תויורשפא דועו
 ,תובוט תומישמה .טנרטניאה
 הזו תנייוצמ תשרה תכימת
 תועש דואמ הבו םכל חיטבמ
 רהמש ,חינמ םג ינא .קחשמ
 ירוטילקת דוע ואצי דואמ
 תומישמ יצבוק ,תומישמ
 .המודכו טנרטניאה ךרד וקלוחיש

 97% - ללוכ ןויצ
 קחשמ טלחהב טלחהב
 !הנשה לש בוטה היגטרטסאה
 רוסא טושפ ןונגסה יבבוחל
 םיגאב המכ שי ,ןוכנ .ץימחהל
 םיעירפמ אל םה לבא ,םינטק

 ,יתעדל .האנהלו קחשמה ףטשל

 : ןויצ עיגמ \6ווו8וס0ח תרבחל
 הכ קחשמ חותיפ לע חבשל

 .הנהמ

 :טנרטניאב תבותכ
 1 110: שוא ג0ווצופוסת 60זהו



 065060[: 76680066 :קחשמה

 וימאותו .יס.יפ :רישכמה

 תימע :קחיוש

 85% - הקיפרג
 אלל לעופ קחשמהש תורמל

 אוה ,םינושה םייפרגה םיציאמה

 .םישרמ דואמו בוט טלחהב הארנ

 ללוכו טרופמ דואמ סייטה את

 לעםגו םכלש הניפסה לע בר עדימ

 ,תורימ ללוכ ביואה תוניפס

 .המודכו תשומחת ,םוקימ

 87% - לילצ
 דחא .םיבוט םיילוקה םיטקפאה

 שיש ימל ,םידמחנה םירבדה

 - ןופורקימו טנרטניא רוביח

 .םירחתמ םע רבדל רשפא

 90% - קחשמ תמר
 .קחשמה לש קזחה קלחה והז

 -ילכבו סיטה ילכב תרדהנ הטילש

 תוידיב ךמות קחשמה .קשנה
 תא קזחל ידכ ,תוטטורה חוכה

 ופסמ .חתמהו ןשקאה תשוחת

 ןונכת רשפאמ קשנ-ילכ לש בר

 .המישמה לש יגטרטסא

 92% - םייח ךרוא
 תכימתל ףסונב תונוש תומישמ 0

 םייח ךרוא תוחיטבמ ,יתעדל ,תשר

 יד תומישמה בור .עצוממה לעמ

 ירחא ףודרל ךירצ ןהבו תומוד

 .דחאכ ןהמ קומחלו ביואה תוניפס

 קחשל רשפא טנרטניאה תשר ךרד

 קוידב הז .ליבקמב םינקחש 12 דע

 \/וחקל  רסח | היהש | רבדה

 ( ור

 88% - ללוכ ןויצ
 קחשמה .ןיוצמ ללח תוברק קחשמ

 תונוערה תעחבמ שבי  תצק

 יושע תוחפל אוה לבא םיירוקמה

 והז .הנהמ דואמו הבוט דואמ הרוצב
 טרס אלו קחשמ טלחהב
 .ץלמומ ."יביטקארטניא"

 :טנוטניא
 ₪110: ועוצוצ ותזטזןכ!גצ ש0חו

0 
 דחס 6263( \//ּהז

0 

 תורדס יתש לש המרה ןדיב טלשנ םיקחשמב ללחה

 א%-\/וגש-ו ()זנפומ תיבמ \/ותפ 6 סתורת148מ66ז :םיקחשמ

 תשלופ הזה םיקנעה ברק ךותל תיבמ

 ?ללח ףופצ השענ םנמאה .חוכ הברה םע מץ

 םיקחשמ .ללח יקחשמ ןומה ויה דימתמו זאמ

 אצי רשאכ .םינוש תונונגסל וקלחנ ולא

 ורידגה ,[26:06ם1 תרדיסב ןושארה קחשמה

 קחשמה !ללחב [כססתו םאותכ םיבר םתוא

 יבחרב תויונחל שדוחה עיגהל רומאש ,שדחה

 \/וחש ל ונונגסב רתוי המוד ,היסקלגה

 יכ ,העטמ הלימ ילוא וז ?המוד .(ס תותר

 ומכ הארנש ,םאות קחשמב רבודמ אל טלחהב

 הנוש תצק הקיפרג םע םיבלש תמירע דוע

 הלימה ןכל .םיירוקמ יצח קשנ-ילכ המכ דועו

 הנוש קחשמ והז .לבלבל הלוכ: "המוד"

 ףתושמה .תרחא גהנתמו הארנש ,ןיטולחל

 םיביכרמ המכ דועו ללחה הז םיקחשמה ינשל

 הזה קחשמהש ,תטלוב הרוצב ,הנושה .םינטק

 םינקחש תריתע תידו"לוה הקפהמ קחרתמ

 ואידו יעטק |תריתעו םירקיו םימסרופמ

 ,היצמינאה ימיל רזוח קחשמה ,םוקמב .םימישרמ

 [מ16זכ1גע תרבחבש ,הארנ .ההובג קחשמ תמר םע

 דחא קחשמב רלוד ןוילימ 10 עיקשהל וזרדזה אל

 וחש לש הקפהה תולע התיה וז ,עדוי וניאש ימל)

 .(( סת תר הז

 ןוריט-סייט חקול הזה קחשמה םג המודהו

 עדונ יתלב םלוע לא ,ללחה לא ותוא ךילשמו

 .קשנ-ילכ לש לודג רחבמו תוללכושמ תוניפס ךותב

 אלש םיקוח ,םישדח המחלמ יקוח שי הזה ללחב

 רשפא וישכע רבכ ...יקניסלה תנמאב םיבותכ

 לע קר ססובמ ועא הזה קחשמש ,ןיבהל

 ולש הלילעה ןיב האוושה ךורעיש ימ .תוירוקמ

 ןוימידהש ,עגרל בושחי ,םירחא םיקחשמל

 :שביתה טושפ ישונאה

 םוקיה רשאכ ,דיתעב ןבומכ שחרתמ קחשמה

 .הרגישבש ןיינע םה ללחב תועסמו בטיה רכומ

 לש תושדחב .רורב רבד ןה ללחב תובשומ םג

 לש בטוקה לעש ,רשבל םיחרוט אל קחשמה
 ורשפאי ילואש ,םימל תויודע ואצמנ חריה
 קחשמב .הנש 20 דועב הבשומ וילע םיקהל

 .ומכו םירחא ללח יקחשמ תורשעב ומכ ,הזה

 = הווש ללחל עסמה ,ינוידיב-עדמ יטרס יפלאב

 == .ררהק 7% ₪ 0 ה -

 תובשומהו רחאמ .הננערל םילשורימ לויטל ךרע

 ..ןהילע חקפתש הקזח הלשממ ךירצ ,ללחב תורוזפ

 ושלבו היסקלגה תירב תארקנ השדחה הלשממה

 יקב) 6241206 1טח8ח | /\!!:8ח06 :קחשמה

 לאל דואמ המוד הלשממה לש דיקפתה .((1/\

 ורדי קה ,קוחה תרימש :ץראה"רודכ לע תולבוקמה

 | .דועו םיילכלכ םיניינע

 הנושארל םילגמ םדאה"ינב ...זאו



70 , 
 .וורויזמב

 הרקנש המ לכ

 םירזייחה תא םגו םדאההינב

 לש םיקחשמ ףוסניא תרדיסמ 160: תוהו (0ק0 ה
 ו

|| 

 ו 1
 ללוכ הזה הבחרהה רוטילקת 1997 תנש לש קה ה -
 15 דועו דיחי תומישמל םיבלש 14 דוע וכותב לש | תודיחי המכ  ןנשי ,(קחשמה  תלולע

 םצעב אוה שדחה ביואהש תורובסה .\/גפט0גה

 יב ל לפרי לג 2 קץ 0 | תופתשמ ולא תוצובק .ןימו תקיתע האובנמ קלח
 .םחלהל וצלאת ןהב םגו 5ג:שגח"ה

 קחשמה ,תבכרומו הכורא

 ,המישמה תריחב רחאל .ריהמ רתוי הברה

 תהא תא ורחבת ,רצרצק שממ ךורדית ולבקת

 םכתעד לוקיש יפל התוא ושמחת ,ברקה תוניפסמ

 םיכורדית ולבקת תומישמה ךלהמב .ללחל ואצתו

 .םיפסונ

 םישרמ קשנה ילכו תומישמה ,תוניפסה חרבמ

 :תונוש ברק תוניפס שמח שי קחשמב .ידמל

 הלוכיה ,תיקנע הדבכ ,הלודג הניפס - סלוקרה

 םורגלו תשומחתו קשנ לש הלודג תומכ תאשל

 תא םתקחיש רבכש ,החנה תדוקנמ אצוי ינא

 קחשמה תא םכל ןיא םא ,םצעב .1661 א מופ

 תא ןיקתהל ולכות אלש ירה ,ירוקמהו אלמה

 שי חטבו רחאמ !םכלש בשחמב הזה רוטילקתה

 תונפל יאדכ זא ,קחשמה לש יקוח קתוע םכל

 םורתל ידכ ,קסידה לע הגמ 50 ומכ והשמ

 .הזה אלפנ קחשמה ייח ךרואל יתועמשמ ןפואב

 | תמישר" רשאמ רתוי הברה ללוכ רוטילקתה

 ₪" \ -| רבודמ .הדמחנ הלילעו םיבלש 29 לש "תלוכמ

 6) 4 2 %% יננכתמ .רתויב ההובג קחשמ תוכיאב ןאכ ווב ה מל ףקירקב 0

 הריוא םע הקיפרג :תנוכתמה לע ורמש םיבלשה ל ו [קושמ ה 0

 .םישדחה קשנה-ילכמ דחא לכל םימישרמ םיילוק םיטקפאו תונורתל .ש* ססילץל  .םירטיתהה יל

 לש התנגהל אצויש ,לייק םע ליחתמ הז .הלילע וליפא ןאכ שי ,םכתא ןיינעמ ללכב הז םא שבו. .החובג הש הצאה לכ

 יג ררפמ ל קען ל |[ תלגוסמ אל וז הניפסו רחאמ .ןייוצמ ןורמית
 יל . רויס תומיישמל רקיעב הבוט איה דבכ קשנ תאשל

 ב ירו גי יכל ב יל ו ייני  מנ י % "₪ הל

 הדעונ איה .ידמל הריהמ לבא הנשי הניפס - הנתא
 תא ליצהל הילע ,חוניקל .ובנגנש םיצפח לש

 76 ורקמה לע טלתשהש ףןודיטמ לייק תומכ תחקל תלגוסמ איהש אלא דבכ קשנ תאשל
 לש בושחה רבדה הניא הלילעה ,םנמא .'תיס ו צמצמו

 ₪ 4 4 8 89 0 לש תילאידיאה ברקה תניפס הרואכל - הזודמ

| . 4-07 
 | י . הלוכי אל אי ןכלו ךומנ ןוגימ וז הניפסל .תשומחתו

 גג יב ג יח ל יו ו ויגו ית יווני ים יליד !ה , 2 .תופסונ תוניפס לש תרובגת ילב ברקל תאצל

 יקיר יו יי ו לי יונ 7 י 2 לש תמייאמ יכהו הלודג יכה ה'פשמ = השרוא
 : 2 קנע תוצצפ ליטהל הדעונ וז הניפס .קחשמ

 ,שארב-שאר) םיפתתשמה-יבר םיבלשה ,תאז תמועל .םימישרמו ידמל םילודג םיבלשב רבודמ .הרקי דואמ וז הניפס .ביואל רידא קזנל ומרגיש

 תווצ אלו םתוא חתיפ ןבבוח תנכתמ וליאכ םיארנ ולא םיבלש .םיבזכאמ 1 יו רשאכ ,ןכלו ךומנ תימצע הנגח רשוכ הל םג

 .טטרא"סאקול לש םינעוצקמה | לע בושחל םיבייח ויהת המיישמל התוא ואיצות
 1661-ל ולש רשקה - .אלפנ תומישמ-קסיד אוה \1ץ<וטחוט< 01 16 81: ,תרוקיבה תורמל םיזירז םימחול לש םילשמ ךרעמ

 .ץילממ ינא .שדח קחשמ לא ומכ טעמכ וילא סחי ב 1 | ו |
 11ןכ:/ /\א < --- -- קשנ .םיינשל םיקלחתמ קחשמב קשנה ילכ
 לע ססובמ ינושארה קשנה .ינשמ קשנו ינושאר

 ,רזייל יחתותו םיבור ינימ לכ) היגרנא יחתות

 םילילצ תעמשה ,תבשחוממ תינורטקלא המחול

 ינשמה קשנה תמועל ,(דועו םיינזוא םישירחמ

 םיינרק ידי-לע םיתייבתמ םיליט) םיליטמ בכרומה

 .(המודכו ןויריש ירדוח םיליט ,תומודא"ארפניא

 .םלועב ירוקמ יכה וניא קחשמה ,ןיבהל ןתינש יפכ

 ,תאז תמועל .ונמיב ירוקמ תויהל השק ,םצעב
 קחשמה .ןייטצמ טלחהב אוה תויקחשמה ןחבמב

 יבבוח לכל תיטקלג האנה לש תועש הברה קפס'י
 .טנרטניאה תשר ךרד תוברקו ןשקאה ,ןונגסה



 ל ששה שה ההווו ד"

 סיקחסאה תלכאא ₪

 ויסוווואה :קחשמה

 טנרטניא/95 תונולח :רישכמה

 ןודרוג באוי :קחיש

 80% - הקיפרג
 לע זז אל רבד םושש טעמכ

 ואידיו יעטק המכ שי .ךסמה

 לע העיפומ רבכש המ .םיינוניב

 הזש ,ןטק ךכ-לכ הארנ ךסמה

 הדורי ךסמה תקלחה !ארונ

 .תנבצעמ

 80% - לילצ
 םג תטלוש הרורפא תוינוניב התוא

 קחשמ ידכ ךות ,ןוכנ .לילצה לע

 םיביריה םע רבדל ןתינ תשר

 לש רתאל שי הז ליבשב ...לבא

 ךירצ ימ !תוחיש רדח הרבחה

 ילובליב" לש תונוט ליבשב קחשמ

 ? "םיציב

 85% - קחשמ תמר
 ירחא .דחוימב השק אל קחשמה

 ךירצ קר ןויערה תא םיניבמש

 ינש ליבשבש הארנכ .בירי אוצמל

 דבל קחשל תורשפאה תא שי ולא

 ...בשחמה לומ

 75% - םייח ךרוא
 דבל בשחמה לומ קחשמה
 ואצמת םא) םיבירי לומ !םמעשמ
 לבא ריבס טלחהב אוה ,(םתוא
 .וכממ תויהלמ קוחר

 80% - ללוכ ןויצ
 .רידא קחשמ תויהל לוכי היה הז
 ןויליכב ול יתיפיצש ,הדומ ינא
 םג היפיצה ללגבש הארנכ .םייניע
 בבוח ינא .יתבזכאתה דואמ
 יסנלק םוט לש וירפס לש עבשומ
 קחשמל ןתי אוהש ,יתנמאהו
 והשמה תא .דחוימ דואמ והשמ
 :רוצקב !יתאצמ אל דוע הזה
 !לודג דחא סופסיפ

 :טנוטניא
 0 וצו 6310 ו.שסחה

 םיבר םישנא ?תומי ,היסור אישנ ,ןי'צלי סירובש ירחא הרקי המ םתבשח םאה

 ללגב רקיעב ךכ-לע םיבשוח םה .הלוחו רגובמ ןי'צלי יכ ,םוי ידמ ךכ-לע םיבשוח
 ..םלועב ולדוגב ינשה ימוטאה קשנה רגאמ לע טלוש הזה שיאהש

 חקול ,חילצמה יאקירמאה רפוסה ,יסנלק םוט

 דחא דצמ היסור וב םויה ."ירחאש םויה" לא םכתא
 - שדח בצמ לומ םידדומתמ ינש דצמ ולוכ םלועהו

 סירוב ,היסור אישנ לש ימואתפ אל דואמה ותומ

 תורודהמב תופצל ןמדזמש ,םכמ ימ .ןי'צלי

 יתואירבה ובצמל עדומ יאדו ,היזיולטב תושדחה

 תובתכ רופסניא םתיאר םג יאדו .ןי'צלי לש עוערה

 ירחא היסורב שחרתהל לולעש המ לע ,ריקחת
 ןיררוע אלל טעמכ טלושו יח ןי'צלי ,םייתניב .ותומ
 ימוטאה קשנה ירגאמבו תיסורה המצעמב

 עטקב רמאנש יפכ ,קפס ןיא .הלש םירידאה
 םירבד דואמ הברה שי" ,קחשמה לש החיתפה

 "..םהמ דחא אוה ימוטאה קשנה ,םיגיאדמ

 ולש יתימאה רשקהו קחשמה לש יטילופה עקרה

 אלא .םיקתרמ םיעמשנ טלחהב תמייקה תואיצמל

 !ומצע קחשמ ךלהמ לע םיעיפשמ אלו טעמכ ולאש

 ₪66 /\16 לש ןונגסב והשמ שפחמש ימ ,השעמל

 שר רע יניב יור יי יי פל תג

 .םיימוטא םיליטה םתואב רוחסל ןתינ
 קחשמ והז .חול קחשמ לע ססובמ הקיטילופ

 קחשמ .₪15% ומכ והשמ .לופונומל ויפואב המודה

 םוקמב .המחלמ תיגטרטסא םע לופונומ בלשמה
 ךירצ ,המודכו ןולמ-יתב ,םיתב .,םיחטש תונקל

 תושעהל לוכי םלועה שוביכ .םלועה תא שובכל

 ידי-לע וא האלפומ תיאבצ היגטרטסא ידי"לע
 דע השולש ,ןאכ .תופסונ תונידמ םע הלועפ ףותיש

 לע טלתשהל םיסנמ חוכ ילעב םימרוג הנומש

 "םתא םלועה לכ תא שובכל םוקמב .היסור
 .תכעודה לעה-תמצעמל םימצמטצמ
 ,חולה יקחשמ לש יתרבחה יפואה לע רומשל ידכ

 תשר תא וכפה קחשמ יתנכתמ
 .םיקחשמ רדח ןיעמל טנרטניאה

 דוע שוגפל ולכות הזה רדחב
 םלועה יבחר לכמ םירבח העבש

 יו ב )|
 ין ו ו יו יג

 הז לבא בשחמה דגנ דבל קחשמה
 .ץלמומ אל טלחהב

 יי שי יב

 !מו1ט6חס6) העפשה-ינומיסא

 ביצמ ורותב ןקחש לכ ,(0א6מ8

 ל יו יו

 השולש יארקאב רחוב בשחמה .היסור לש םישובכ

 ךלש גיצנה םא .תוממוקתה היהת םהב םירוזא

 ,וישכע .ותוא ריבעהל לכות זא הזכ רוזאב אצמנ

 ידכ תורוחסו קשנ רציל ךירצ ורותב ןקחש לכ

 חורבלו םוקמל םוקממ זוזל ;ףסכ חיוורהל

 ףסכ חיוורהל רשפאמ בוש רוחסל ;תויוממוקתהמ

 סינכהל רשפאמ םיפלק תונקל ;העפשה חיוורהלו

 אורקלו ;היבוק תקירז ומכ קחשמל לזמה םרוג תא

 יג יג לכ כ יקל יבמ יו יי פר כ 1

 הז .המצע לשמ םירושיכ שי קחשמב תומד לכל

 .םינוקרדו םיכובמ יקחשמב גוהנל המוד דואמ

 םילוכי ,(תיאשחה הרטשמה) .ב.ג.קה ינכוס ,לשמל

 .ביריה לש םיפלקה תא בונגל

 בושחה קלחה השעמל איה ביריה לע רגתה תאירק

 םג םצעבו עיפשהל ןתינ וז ךרדב .קחשמב רתויב

 חולה יקחשממ ואולמב קתעוה הז עטק םג .חצנל

 םע עטק לש הקספהל תאצל םוקמב .םהינימל

 יקחשמ לש הקספהל אצוי קחשמה ,יתימא ןשקא

 ואידיו עטק עיפוי ןוקחשמה םותב .םיפלקו היבוק

 ...ריהזמה ןוחצנה תא ראתמה רצרצק

 רבד םוש .אופק דואמ אוהש ,קחשמה לש היעבה

 דצמ ,ןשקא ןיא דחא דצמ .ךסמה לע שחרתמ אל

 תונהל הדיחיה ךרדה .רחא גוסמ חתמ ןיא םג ינש

 גר 2 יב בוב גה יגר י יי יי ודנו יב

 ל ייל יב יה כ ייל כ וירה יל יל

 ,()%6 ומכ יראלופופ וניא קחשמה .קחשל ימ

 .הממיה לש העש לכב םיבירי רופסניא ול שיש

 םיבירי אוצמל םיימעפ תוחפל יתיסינ רבכ תישיא

 יתאצמ רבכ רשאכ ,תפסונ םעפב .יתחלצה אלו

 יםסמעשמו עורג ןקחש היה אוה ,והשימ

 רייק ביוב יב לג וע גב

 ןייצל יתחכש ,ןכ) ,בוט רפסה

 לש רפס לע ססובמ קחשמהש

 .ידמל ינוניב עוציבה ,(יסנלק םוט

 רג כ תי נג ייבוש

 יב יה יג וו

 קחשמהש ,היעבה .ןוכנ טלחהב

 שממ לש חתמ אללו עגימ ,יטיא

 הז .יתימא סופסיפ - האצותה
 בגיר ו ב

 ?וענ ראשהל אלו "לזרבה ךסמ"

 ...וירוחאמ
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 ,ודנטנינ לש רבכעה ,וי'צאקיפ |

 ,היספליפא תפקתהל םרגש

 תא רדשל ורזתי אל םא" :םייאמ

 םורגא ,רתלאל ילש תינכותה

 !תימלוע ללכ ץחמ תפקתמל
 ב מנ 7 שר 2

 .אישל ,"לטני" תרבח לש התנעט תא הלביק ,ישונאה םיאישה רפסל תיארחאה ."סניג" תאצוה

 לכה השעתש ,העידוה "לטני" תרבח .דחא דבעמב ירשפאה םיגאבה איש תא הרבש הרבחה

 ילעבש ,רבתסמ .םינוש םיקחשמ לש תוזיראה תא דירוהל ולחה תובר םיקחשמ תויונח

 .תירוקמה ותזיראב קחשמ רשאמ בוט רתוי הברה רכמנ "םורע קחשמש" ,םירובס תויונחה

 םינורחאה תועובשב .דדובתהל טילחה ,ןרוטאס ,עדונה בכוכה

 .דבאתהלו ושפנב די םישל הסינ ןרוטאסהש ,תועומש ויה

 םיקחשמ המכ לש םתרבחב דדובתמ הנורחאל הארנ ןרוטאס

 -  .בורקב תונומת גישהל וסני ונלש י'צרפאפה ימלצ םישדח

 = :הדומ רזיילנאה |
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 = "תושונאה תבוטל יתלעפ"
 ! ,עודיה רקאהה הדומ ,ידעלב ןויארב

 | .תושונאה תבוטל לכה יתישע" :רזיילנאה
 < ךירצו םייחה תא ונל םיסרוה םיבשחמה

 | לכ תא קוחמל ךירצ .םתוא דימשהל
 / .םיבייח ונחנא .םיצבקה לכ תאו תונכותה

 "רחא קירפ" תורחת
 = תורחת לע הזירכמ "רחא קירפ" תכרעמ

 . םיריטאס םיסקימוקו תורוטקירק ירויצ
 | םיחלצומה םירוצה .בשחמ יאשונב

 |  !סרפב םהיחלוש תא וכזיו ומסרופי

 0-8 רחא קירפ :תבותכה
 | 61280 ביבא"לת 28110 ד"ת

 | משה \

 00 תורצב קחשמ
 = לע דל עבתנ "םוטמיטלוא" קחשמה

 |  .קחשמה .םינקחשל ותחטבהב דמע אלש

 .- .דגנ לוא ליטהל רומא היה

 וש ,קחשמה תונקת יפל .בשחמה

 ?סידה ,תועש 24 ךות ענכי אלש

 ?סידהש ,ונעט םינקחש 5 .קחמי
 השימחה .עוגפ אלו םלש ראשנ
 = ,קחשמה תא ןידל עובתל
 ו" :םידומ קחשמה יחתפמ
 ופ תויעב ללגב דמשוה

 תה תא ןקתל םיחיטבמ
 ש ימ לכ לש קסידה

 ש םומיט
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 ואדיוה יקחשמ דיל 'ב המוק - בהזה ןוינק

 * ש צ ב למ

 ולש תוינובמלכ תישאר תונבוס
 זגאווץה לורטנוק-וידר תויעוצקמ
  עונמ םע תילמיסקמ תוריהמ
 ע"מק 90 דע - ד"לס ףלא 0
 זיולטב ומכ זוזפ לש החוטדח תוינוכמ ועיגה

 ה -- תוריש ללזנ
 םיקלח

 0 !הדבעמו

 דבלב םינעוצקמל טלש תוינוכמ
 ה ה ור רש וש =] נר פרא הר

 קוק נפו טמבל ראד דק דב

 1- 1-8 רט ג לשאר שדח .ח.א -

 -= יי
 םירישכמה יגוס לכל םיקסידהו תוטלקה לכ לע החנה
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 הווו56ח6ה( חס
 8 קר) ההובג תוכיאב ויה אל היזיולטה יפוסמ רבעב .תכעוד ואידיוה תונוכמ לש ןתליהת

 .םימיהדמ םיקחשמו ינופואירטס לילצ ,המיהדמ הקיפרג וגיצה ואידיוה תונוכמו ( טיב

 ןמנזור קואמ :תאמ ...תרחתהל השק ולא תונוכמל ,םיקזח םירישכמ םיאצמנ קושב רשאכ .םוה

 לא םיכלוה םיישנא

 .קחשמה תומלוא

 תומלואה בורב

 םיקחשמ" ואצמת

 ולא ."םיחוטב

 לעבש ,םיקחשמ

 תיסחי הנק םלואה

 ,העידיבו לוזב

 םישקובמ םהש

 .דואמ

 בוצע
 בוצע היה סאגו סאלל לויטה

 לויט דוע ,הרואכל .ידמל

 ,השעמל .םיקחשמ תכורעתל

 הנטק התיה /\51 תכורעת

 שמתשא אל) העונצ וליפאו
 ,.תאז-לכבו .("הבולע" הלימב

 שי תולודגה ואידיוה תונוכמל

 אל ינא .עיצהל המ הברה ןיידע

 ינא ,קנע יכסמ לע קר רבדמ

 בצמל החכוה דוע ינימ לכ לע רקיעב רבדמ

 הישעת לש השקה דחא לכ אלש ,םינטק םיטירפ

 לש רדעה איה וז בשומ ומכ התיבה תונקל לוכי

 !לובניפ יקחשמ ה ץכה רק | יתימא הגה ,עונפוא לש הרוצב

 דע ,ולא םיקחשמ [%א 41 לש תורשפא ,תינוכמ לש

 םהש המכ א-ג הש( 24 | קחשמל םירישכמ רפסמ רוביח

 וספת ,םינשוימ = ] <. ה א צל 5 :םיינכט םיכוביס ילב דחא

 יחטשמ דבכנ קלח םילקש המכ תרומת ,רוציקב

 לש הגוצתה תואצות לבקל רשפא קחשמל

 תוכורעתה התיבה ןהילא עיגהל לכונ אלש

 הנשה .תומדוקה ,בשחל הצורש ימ .תולק וזכב

 ילוא ןאכ וגצוה קחשמ לכ !דיספיו הסניש

 םיקחשמ ינש | 20-30 ומכ הלוע שדח

 ...ולאכ .ואידיוה םלואב םיקחשמ

 ,היזיולטה תולע ,רישכמה תולע תא ךכל ופיסות

 הפוטח הצצה ...םידחוימ םיקיטסיו'ג תולע

 םיקחשמה תכורעת תא יתרקס םדוקה ןויליגב | תוחפ יכ תואיצמה ןחבמב דמוע אל הזה ןובשחה

 /4001/-ה ,ויקוטב התיהש

 םיקחשמה תכורעת תאו

 ./\ך ₪1 הילגנאב התיהש

 יתשו /\8%1 ץכורעת

 שממ תומדוקה תוכורעתה

 רוקסנ ןכל .ןהינכתב תומוד

 םיקחשמהמ המכ קר

 !םיבושחה
 ראפ - -ו0חזוחַח /וקסז5 2

 קחשמה .הגס לש הריציה

 הארנו 3-לדומ חול לע לעופ

 .ןייוצמ
 קחשמ דוע - צוזוטּה| 0חא 2

 .הגס לש ןייוצמ ךשמה
 קחשמ - 5608 ₪33 ||!ץ 2

 רבכ דואמ םיברש ,םיצורימ

 לש םיעקרה .ול םיכחמ ₪63| 00+ =8%8| =טזְצ 2

 .םימישרמ דואמ קחשמה

 רמוא אל יאדו הזה םשה - כץחּהההו16 068 2

 ךשמהה קחשמ והזש ,דיגנ םא לבא הברה םכל
 המ הז זא .ובהלתת יאדו [כו6 11376 /10406-ל

 !אוהש
 עפה ,ךשמה קחשמ בוש - דוחוש 01515 2

 לע לעופה רידא תוירי קחשמ .וקמאנ תיבמ
 ."23 םטסיס" תארקנה השדח הרמוח

 רידא "גניטפאר" טיש קחשמ - 3010 =חוטסז

 ויב רישכמל בסהל רשפא-יא טושפ הזכ קחשמ

 !ףיכהמ זוחא 90 דבאל ילב

 .הגס תיבמ םישרמ םיגד גיד קחשמ - 5

 תשוחת תא תרשפאמה ,חוכ תידי ללוכ קחשמה

 הצוחה ותוא וכשמיש דגנתמה גד לש המצועה
 7% ...םימהמ
 6 ינדיתע םיצורימ קחשמ - ץססזסזוצ6

 < לע השעמל לעופ קחשמה .א1:0א4ְצ תרבח
 . .ידמימ-תלת יפרג ץיאמ םע .יס יפ

 -וד תוכמ קחשמ - ₪68| 00+ -318| [טזץ 2

 - 22 םע ואיג-ואינה לש ןשיה ןונגסב ידמימ
 אל ןיידע טיבה-16 ירישכמש ,החכוהה !םימחול
 ...ותמ
 - דחש !זזו+31וח6, 6

 לש דחוימ דואמ קחשמ
 הזה קחשמב .5\%\א תרבח

 הביקע רודכ לגלגל םכילע

 רודכב טולשל ידכ קנע
 7 ,ריקב ועגפת םא .ךובמב
 ריווא בשמ לש הרוצב ףוצרפב ץוציפ ופטחת
 | - 3 ...קזח

 יבמ ידוחי הוק קחשמ - סחסכחו חוה

 3 למר הרשע ללוכ קחשמה-את .ימאנוק
 ניבצקמבו הקיסומב םכתא םיציצפמה
 < .,תועטל ילב יי'גידה ירחא בוקעל

₪ 4 



 6 ונוח 1161( \וס :קחשמה

 ןשייטסיילפו .יס.יפ :םירישכמה

 1 דוג

 90% - הקיפרג
 וליאכ ,ריעה לש הנושמ לע טבמ

 .רידא םיקחש דרוג הזיא ךותמ

 גוסמ םייפרג םיסיטרכ ילעבל

1 

 93% - לילצ
 תא הוולמ תרדהנ הקיסומ
 רובידה .וכרוא לכל קחשמה
 שממ םיילוקה םיטקפאהו יתוכיא

 עונמה ישחרל וניזאה .םינייוצמ
 תא שוטנל םכילע םא ועדתו
 תחא דימ בונגלו תינוכמה
 הקיסומ שי תינוכמ לכב ...תרחא
 וישכמ ךוד "תטלקנה" תוחא
 רשגל תחתמ ואצמת רשאכ .וידרה
 ...שלחת הקיסומה

 92% - קחשמ תמר
 לכ .תנייוצמ תוינוכמב הטילשה

 תומישמה .תרחא הביגמ תינוכמ

 לכ ומכ - תוירוקמ דואמו תובוט
 יג ב

 95% - םייח ךרוא
 לש תועש תורשע קפסמ קחשמה
 םימדומה ילעב .האנהו ןשקא
 ליפכהל ולכוי (.יס.יפה תסריגב)
 שארב"שאר יקחשמב ףיכה תא
 .םינקחש 4 דע

 94% - ללוכ ןויצ
 באוכ םיבר םישנאלש ,חינמ ינא
 בוט ךכ-לכ קחשמ תוארל בלה
 ,רורב היה .ירסומ ו ו
 שא תא וילא ךושמי קחשמהש
 רבודמש ,רורב היה אל .תרוקיבה
 ךירצ אלש ,בוט ךכ וג
 ו תויהל

 ו ג

 ו
 ווק ערארא עזות 0

 אל םיקחשמ ביבס יתרושקתה שערה ,יתעדל

 םיקחשמ אקוודש ,עורג יכה .םזגומ תצק םיירסומ

 תונקל וצר םלוכ יכ תירטסיה החלצהל וכז םיינוניב

 הזה קחשמה .המוהמה לכ המק המ לע תוארלו

 רוביג אלמלא .הזה בצמב אצמנ אל טלחהב

 הרטשמהמ חרובה ,תוינוכמ בנג היה קחשמה

 היה אל דחא ףאש חינהל ריבס ,עשפמ םיפח סרודו

 תא הז ךירצ קחשמהש המ ,ילוא .ודגנ ןנולתמ

 הינמרגב 00866 2-ל ושעש ,"קוריה םדה ליגרת"

 ,רמולכ .(םירזייחל קחשמב םדאה ינב תא וכפה)

 ץלאנש ,שפוח םחולל הלילעה תא תצק תונשל

 ידכ ,המודכו תודלז ,םיקנט ,םיפי'ג ,תוינוכמ בונגל

 תא .ינדור רטשמ לש תוכוראה תועורזהמ חורבל

 רשפא תוכרדמה לע עשפמ םיפחה םיחרזאה
 ,תיאשחה הרטשמבו םיחושק םילייחב ףילחהל
 .שפוחה םחול לש ויתובקיע לע תולעל הסנמה
 יכוניח רתויל קחשמה תא ךופהי הזה ליגרתה םאה
 םכתא קחשל יתלוכיש ,תמאה ?ירסומ רתוילו
 לכ" :ומכ םהינימל םייפוסוליפ םיליגרת יפלאב
 תלוזה ןעמל תימצע הברקה לכו המחלמל האיצי
 רשפא הטושפ תירבעב ".תודבאתה םצעב איה
 תונוט ,רקיעבו תוישירטנח ,תונפסלפ הזל אורקל
 ."הלב הלב" לש

 .קחשמה לש ןויערה תא םתנבה רבכש חינהל ריבס
 ריעצ ןיירבע לש דיקפתה תא םימלגמ םתא
 לש היעבה וז יתעדל) .תוינוכמ תבינגב החמתמה
 דחוימב שיגר תוינוכמ תבינג לש עטקה ,קחשמה
 תוחפל תבנגנ הינש לכ הב ,ב"הרא ומכ הנידמב
 .לגרב םיליחתמ םתא קחשמה תא .(תחא תינוכמ
 אוהש גוס לכמ ,תינוכמ דיל ורבעת רשאכ
 תיאשמ ,תינומ ,טרופס תינוכמ ,עונפוא ,םיינפוא)
 תינוכמהו 60161 לע הנטק הציחל ,(המודכו

 :תיוסומ הלאש

 דואמ קחשמ םג והז לבא ,רידא

 המ .יכוניח אל דואמו ירסומ אל

 ?םישוע

 ?אל וא וילע םיבתוכ

 קחשמ הז

 אל וא ותוא םינוק

 תבינגש ,ונתוא דמלל דעונ הז םאה .החותפ

 וישכע ?"םידלי קחשמ" ומכ הלק איה תוינוכמ

 ימ לכ תא סורדל ,םוקמ לכל התיא עוסנל ולכות

 ..רקיעהו תורחא תוינוכמב שגנתהל ,ךרדב אצמנש

 קורפל םייששרגמה דחאל תינוכמה תא איבהל

 ללשה רובע האנ יפסכ םוכס לבקת םש ,תוינוכמ

 לכ .בכר-ילכ לש םיגוס תורשע שי קחשמב .ךלש

 -ךרדב .המישמ לש רחא גוסל םיאתמ םהמ דחא

 לכ .ךל םיאתמה בכרה-ילכ תא רוחבל לכות ללכ

 רשאכ קר .שיבכה לע נוש הרוצב גהנתמ םג בכר

 ןררב היהת אלש ריבס ,ירחא ףודרת הרטשמה

 .ודיל היהתש ןושארה בכרל סנכתו לודג

 .קחשמה לש הדיחיה הרטמה הניא תוינוכמ תבינג

 םישנא תסירד םג .ידמ הטושפ הלועפ יהוז ,רומאכ

 תולטמו עשפ עצבל איה המייששמה .המישמה הניא

 ידכ תוירקיע םיכרד יתש שי .היפאמה רובע תונוש

 ןנכותש בכרל סנכהל ,הנושארה .המישמ לבקל

 איה הינשה ךרדה .הריבע עוציב יכרצל שארמ

 .ןופלטב תויחנה לבקלו ירוביצ ןופלטל תשגל

 :ומכ םיקלח רפסממ תבכרומ תויהל הלוכי המישמ

 עס וישכע ,םייוסמ םוקמל נתוא אבה ,תינוכמ בונג

 תויחנ לבק ,ירוביצ ןופלטל שג ,ריעב רחא םוקמל

 ..והשימ לסח ,תופסונ

 ילואו הארשהב ורצונ קחשמב תומישמהמ קלח
 ומכ םימסרופמ עונלוק יטרסל העדצהב וליפא
 אלמ סובוטואב גוהנל םכילע וזה המישמב ."דיפס"
 ליימ 50-ל תחתמ טיאי סובוטואה םא .םישנא
 ןטק הלבח ןקתמ ליעפי אוה (ש"מק 85-כ) העשל
 אל םכינפל שיבכה ,ןיינעמ היהיש ידכ .ץצופתיו
 וחיוורת המישמ לכ תובקיעב ...ישפוח אלו חותפ
 .םדקתהל ולכות תומישמה תמלשה רחאל .ףסכ
 .ריעל ריעמ רבעמב תדדמנ תומדקתהה

 ......ררר ו יירש[



 ועגפי תונואת ידמ רתוי .שיבכה לע שחרתמל תוביגמ קחשמב תוינוכמה

 םילשהל ידכ תרחא תינוכמ בונגלו בכרה תא חונזל וצלאת ףוסבלו עונמב

 .תוריהמב הטאהלו עונמה לש יוקל דוקפתל םורגת העיגפ לכ .המיישמה תא

 עונמה ישחר .ןועשה דגנ המישמב רבודמ רשאכ יתועמשמ םרוג הז

 רודכמ עונמב הרישי העיגפש ,בל ומיש .ולש בצמה לע ודיעי םיעוטריקהו

 !ותוא ץצופל הלולע הבור לוט

 לש םביל תמושת תא תכשומ אל טלחהב תוינוכמ תבינג ומכ םילק םיעשפ

 .רחא רופיס ןה חצרו חרבו עגפ תונואת ומכ םירומח םיעשפ .סירטושה

 בלשב .םוקמ לכל םכירחא ףודרת הרטשמה םירומחה םיעושפה תובקיעב

 לככ .תובוחרב םימוסחמ םיקת וליפא הרטשמה קחשמה לש םייוסמ

 ולהי םירטוש רתויו רתוי ,םכלש "ילילפה קיתה" תא ורישעתו

 .םכיתובקיעב

 ינא .תיתימא ריעב רבודמש ,םכתא ענכשמ אוהש ,קחשמב בוט יכה רבדה

 לש "תיתוכאלמה הניבה" לש טבהה ןמ ומכ יפרגה טבהה ןמ רבדמ אל

 עיגיש דע תוכחלו דצהמ דומעל ולכות ,והשימב ועגפת םא ,לשמל .קחשמה

 תא בונגל ולכות ,עוצפב לפטל אצי יאופרה תווצה רשאכ .סנלובמאה

 ...סנלובמאה

 40 ולבקת תרחא תינוכמב העיגפ לע ,לשמל .םירורב דואמ קחשמה יקוח

 םתעגפש עגרב ,ינש דצמ !רלוד 4000 ולבקת םדא-ןב תסירד לע .רלוד

 חתרטש ימ אוה דחוימב שקובמ חצור .םישקובמ םיחצורל םתכפה והשימב

 הבונג תינוכמ תרומת .הנחבא אלל םיחרזאב חבוטש ימ וא רטוש לסחל

 ולכות קחשמה ךלהמב עגר לכב .תינוכמה לש בצמב יולת לכה .ףסכ ולבקת

 ולכות ףסכב .תינוכמה תא רוכמלו היפאמה לוט םיפיצרה דחאל תשגל

 .תשומחתו קשנ תונקל

 הניחבהמ ,ותנגהל ןועטל רשפא יא .דואמ םילא טלחהב קחשמה

 ונל ןתונ ילואש ,ירזכא קחשמ והז .םימת םידלי קחשמ והזש ,תיפוסוליפה

 אלל ,לפא םלוע .ןותחתה םלועה לש םישקה םייחל תיתימא רתוי הצצה

 לגד תא ףינהל חרוט אל קחשמהש ,תירקיעה היעבה .רסומ אללו םימחר

 םלוע רסאמב וא חצורה לש גרוהל האצוהב רמגנ אל קחשמה .רסומה

 לש לגדה תא אשונ קחשמה .(תוומ שנועל ףקותב םידגנתמה ולא רובע)

 לכ תא ץיפקהש המ קוידב הזו ."םלתשמ טלחהב עשפה" וא "ול בוטו עשר"

 לש קווישה רסאנ םתס אל .תופירחב ותוא םירקבמה םיאקיטילופה

 םיאקיטילופה םתוא לש םבילמש ,קר לבח .םלועב תובר תונידמב קחשמה

 ןיזאהל רשפא היה ילוא ,םהילע ךומסל םילוכי ונייה וליא .תועיבצה תרבדמ

 .ןויגיהב תרוקיבל

 ,םיטרס ,םיקחשמ לע יסאלקה חוכיול םירזוח ונחנא ןאכ ,הרקמ לכב

 ,רובס תישיא ינא .הזה חוכיוב עוקשל הנווכ יל ןיא .הרוזנצו תומילא

 הנחבאה תא ךורעל םיעדויש ,םירגוב םינקחשל דעונ הזה קחשמהש

 קזח קחשמב רבודמ ,ולא רובע .תואיצמו קחשמ ,ןוימיד ןיבש הרורבה

 .ץלמומו

 לש בצמב וקחש ,95 תונולח םכל שי םא םג :.יס.יפה ילעבל הנטק הצלמה

 וחכשת לא ,הרקמ לכב .תנבצעמו תיטיא תונולחה תסריג .סודה תסריג
 !תוחפל 166 םויטנפב דייטצהל

 וי
36% ]50/3 
 יכה םיקחשמ דחא היה "הגה הלוח"

 ךירצ וב קחשמ והז .תקולחמ יררועמ

 ..םישנא סורדל ךירצו תוכרדמה לע גוהנל

 ירחאש ,תמאה .םירחא םישנאל ריאשמ טלחהב ינא רסומה תלאש תא

 אל הקיפרגה ,םנמא .איקהל תכלל יל אב קחשמ לש תוקד שמח

 .תומיענ אלו תולק אל תונומתה לבא ,"םזילאיר-וטופ" ידכ דע תישחומ

 . אוהש םידוריה םיכרעה דגנו קחשמה דגנ תיתרבחה תרוקיבה תורמל

 " = תעבונש החלצה ,יתעדל .הבר חלצהל הכז קחשמה ,רוביצל הנקמ

 המ תא תוסנל הטונ ונתיאמ דחא לכ !אקווד תילילשה תרוקיבהמ

 "וקתמי םיבונג םימ" ל"זח ידי-לע רמאנ רבכ .רוסאלו רעוכמל בשחנש

 .ךרדה .תילכלכה התבוטל 1ה16זק1גע תרבח תלצנמ קחשמה תחלצה תא

 . 8ק1ג( 736% .תוינוכמו םילולסמ זראמ םע הז תאז תושעל רתויב הלקה

 .המודכו םישדח םילולסמ ,תושדח תוינוכמ ,םישדח םיגהנ ללוכ

 תפסות שי הזה קחשמב ...םד ,לטק ,סרה היה רסחש ימל ,רוציקב

 .שונאה תוכמ לכל תיתועמשמ

 .םכילע תושקהל ידכ ,תורפושמ תוינוכמ םע קחשמל םיעיגמ םיביואה
5 

 ל מ 5 יש

 < לש תיתוכאלמה הניבהש ,ןייצל בייח ינא ,תאז תורמל .םייחה תא

 , .הרפוש אל םיביריה

 .ירוקמה קחשמב .םינוש םירוזא העשתב םילולסמ םירשע ללוכ זראמה

 . רבודמ וישכע .ידמל תוינויגה תוביבסב םיפרוטמ םילולסמ ויה

 ,היאמה ישדקמ ביבס ,לשמל .םיפירטמ םירוזאב םיפרוטמ םילולסמב

 .ךותב ,תימייניב-ימי הדוצמ ךותב ,הפוריאב אופקו גלושמ יררה רוזאב

 .לבא ,יכוניח אל) !םמוסמ והשימ לש ידמימ-תלת "פירט' ךותב ...ו אלכ

 לכ םה ,םיתיעל .רבעבמ םיישק רתוי הברה םילולסמה (םיהדמ ןויער

 קמועב םתא ..יכ וילא רוזחל ולכות אל לולסמה ןמ ופועת םאש ,םישק

 \: !םירטמ תואמ המכ לש

 הזה זראמה ,קפס ןיא

 תולקב רכמה לוכי היה

 ינא .יאמצע קחשמכ

 תרוקיבהש ,חינמ

 תצק היהת ויפלכ

 תורמל) התוחפ
 ןאכ סורדל רשפאש

 ...םירטוש וליפא
 םירזייח םהש וליאכ

 .(םדא-ינב אלו
 תא ליפכי קחשמה

 קחשמה ייח ךרוא

 תא ווש הזו םדוקה

 ולאל ,ריחמה

 םדה תא םישפחמה

 ...תוירזכאה תאו

 ד ניב

 .יס.יפ :רישכמה

 תימע :קחיש

 90% - הקיפר)ג

 85% - לילצ

 82% - קחשמ תמר

 ה

 84% - ללוכ ןויצ

 :טנרטניא



 םיריועכמ
 וימאותו .יס.יפ

 ,הגמ 66 ,486 בשחמ הריכמל

 סיטרכ ,ןורכז הגמ 16 :ללוכה

 תוריהמ םור.יד יס 5816 לוק

 תונולח ,14,400 םדומ ,8 לופכ

 תואמ דועו (67[=00= 97-ו 5

 ,קחצי ריאמ .םיקחשמ

 .053-923138 .לט

 14 ךסמ ,486 בשחמ הריכמל

 ,רימא .לוק סיטרכ ,'ץניא

 .03-5537347 .לט

 ,א1א16200 םויטנפ הריכמל

 הידמיטלומ ,'ץניא 15 ךסמ

 | 832 ,2 5 הגי'ג ,ההובג המרב

 ןוספא תספדמל היצפוא ,ןורכז

 -5867142 .לטב םיטרפ .0

 .027-5867142 ,םלס ןד 2

 ,םיעבצ 4 ךסמ ,286 בשחמ

 ,יתנ .תונכותו םיקחשמ

 .03-5519990 .לט

 רפוס 'ץניא 15 ךסמ הריכמל

 לט ,ינוי .הגי'ג 16 לש קסידו

5-.. 

 ושייטסיילפ
 ןשייטסיילפ תונקל ןיינועמ

 אלל) תוידי 2 םע ילסרבינוא

 2 ותרומת תתל וא (םיקחשמ

 דוככל

 :סירפ תכרעפ - סיצוכיפ

 יא לע ה/יונמ ה/תא םאה

 טס ויח תוארדוא

 םיקחשמל הסינכ ןיא

 !בונג שוכרלו םיקתעומ

 תולועמ 64 ודנטנינ תוטלק

 תוארוה ,אספוק םע תושדחו

 ,ילארשי השמ .לכהו

 .03-9615526 .לט

 םע ןשייטסיילפ ינוס הריכמל

 2 ,םאתמ ,םיקסיד 3

 ףסא .ץוציפ ריחמב םיקיטסיו'ג

 .02-6717380 .לט ,יול

 םירחוס ,תויונח לש תויקסיע תועדומ

 !דבלב םולשתב ולבקתי םינאוביו

 א

. 

 תוגוש/סיכתכתפ/[וליצה/\ודעומ/סיסחשפ/סירישכמ .גוויסכ האכה העדופה תא ,סניחכ ,וטסרפ ₪

 .רכלכ הז טלוס לע רורב די-כתככ הערווה סול שבב וי .סי/רישכמה סש

 ודנוכנינ
 ינקירמא ודנטנינ רפוס הריכמל

 סססאאצ :םיקחשמ 2 םע

,1 )6 

 .םיקיטסיו'ג 2 ,[זאד אד

 ןורוד ידבלב ח"ש 400-ב לכה

 .03-5071310 .לט ,ינרטימ

 250-ב תטלק םע יוב-םייג

 .03-5051441 .לט .ח"ש

 2 --רררההרהררחחרחחחחחחה

 (לוגיעב י/ףקה) אל - ןכ

* 

 ,שדח בצמב ,ודנטנינ-רפוס
 םיקיטסיו'ג 2 ,תוטלק 5 ללוכ

 לט !ח"ש 600 קר - םיללכושמ
1.. 

 הגס
 רטסאמ הגס רישכמ הריכמל
 הבור ,םיקחשמ 8 םע םטסיס
 יאנש ,םאתמ ,קיטסיו'ג ,רזייל
 .ררפ םוחנ .קיחצמ ריחמב לכה
 .03-9248016 .לט
 ללוכ ,2 ביירדהמ הריכמל
 .לט .ח"ש 250-ב תטלק
7.. 

 יראטא
 םע יראטא הריכמל !םינפסאל

 ריחמב קיטסיו'ג ,םיקחשמ

 ,ררפ םוחנ !רתויב רידנ .קיחצמ

 .03-9248016 .לט

 םיקחשמ

 .וימאותו יס.יפ
 פג אא תא רוכמל ןיינועמ

 0655: 15ס] אא[ ד

 דחי םהינש .זצ8/\ 98 תאו

 .לט ,סאימחנ בדנ .ח"ש 190-ב

5.. 
 10808 קחשמה הריכמל

 .ח"ש 70 קר הזיראב שדח

 א .ח"ש 60-ב קר 98 א"פיפ

 ןתינ .ח"ש 60-ב 1.[צ*

 .לט ,ןושש בדנ .חוקימל

4-. 7 
 = :םיאבה םיקחשמה הריכמל
 0 9 7 70"ב 56.

 - לבאד" " דטיינוי רטס'צנמ

 ראב םיקז קחשמה לכ .ח"ש
 א בוחו תוירוקמ

 : | לט ,ילרוא



 .... ידו?

 [7 . זו -

 א[ ד | 234 ץזק \ ף%

 י'יתמב םיפי םיקחשמ דועו

 ) וזאירוה ריו כור רחוונר 2 .

 אי רוש רוא'? .רתויב םילוו

 ןר = ור 1 6 .

 .3 12 ו

 םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ

 אלו םיחצופמ םינושיו םייששדח

 ,ןייד יעור .(םיאלמ) םיחצופמ

 .03-9618814 לט

 :םיאבה םיקחשמה הריכמל

 או( אד גז. אסאומהדך

 דאז[ ססצ טשעסאאופ ?

 ןכו דסאו8 אג כ:ח כ

 ,ןונג יסוי .םיפסונ םיקחשמ

 .03-5041087 .לט

 קחשמה תא תונקל ןיינועמ

 יתיא .א ₪זכ 41 .םאד וא 6

 .03-7525983 .לט ,דוד-ןב

 ודנטנינ
 תא תושאונ תונקל הצור

 ,בוט ריחמב 98 אפיפ קחשמה

 רואיל .שי םא םיקחשמ דועו

 .03-6429952 .לט ,עבג

 םיששדח םיקחשמ הריכמל

 :ומכ 64 ודנטנינל םילועמו

 5 [\ א 0 64 צפה 5

 5 [0%צ 64 0

 פא ()\צ 360/\ א

 אד אא. גד1סא 1

 006 -א 64 א 0

 םיריחמב דועו א \ד 4

 .לט ,ילארשי השמ .םיכומנ

46,... 

 ןשייטסיילפ
 םיקחשמ תורשע הריכמל

 דעצמה שארמ םישדח

 םטסיס-יטלומ ןשייטסיילפל

 ח"ש 60 ,םיקיחצמ םיריחמב

 אל !דימ ורשקתה .קחשמל

 .לט ,ןיקבח ןויס !וטרחתת

32, 

 ביירד הגמ
 .ביירדהגמל םיקחשמ הריכמל

 .03-9248016 .לט ,הררפ םוחנ

 הגסל םיקחשמ הריכמל

 .בר ןווגמ .םטסיס רטסאמ

 .03-9248016 .לט ,הררפ סוחנ

 תא שוכרל ןיינועמ

 ( סאואו ג אונ א

 6 או! 6א ג אאא[ ו

 ,יבקעי איג .ןרוטאס הגסל :

 :חתספ יעצבמ
 לבקי וז העדומ גיצמה טנדח חוקל לכ
 !םניח תיריטנעו תיטנימה הפלהה

 ו ו ירא
5 . 0 2 5 0 

 2 ן 2% 4 : תש

 5 5 , ו 0 א שב 2 9 7 > . ץ
 מכ ן | , שמ 4" *,ו1 - א" . יי - " .

 וזיוכ\
2 ₪ 

.7 4 
 . % כ 7 . ְ 6 3 ו כ ו ל 4 : 6 א ה לש וו . "

 4 2% 2-2 0 / - של 0% + של 2 ו . + (' + ', . ל . -% + איב , 2-7 4 יי ישו קייב
 7" 0 % ".. : 1 9% .. + ל .. . .י . '

; + 

 היזיוכט 'קחשמ ,
 /20ב = םירישכמה לכ

,/ : 6 2 % . 

 5 ושדח <>
 < שנו פָמָמכ

7 . 
 זיא \

 .תבסה םיעצבמ 64-ודנממנינ
 ביירדהגזנ
 ןוסאגזב
 יוב-םייג

 הפלחה ,הריכמ
 - הנושה ת"רטס
 םירישכמ תרכשה
 שמ +

5. 
- 4 . . 

 + - א 1 שו "שה יל" א ל:
 ו . / : 2 ו 8 . 1 4 %

 3 רג י + 2 , : המוק * ₪ 4 6 השדח | תיזכרמ + הווה

 ו
 ריג-םייג

 ןטייטסיילפל קיטסיו'ג
 דבלב ח"ו 129.-
 ןטייטסיילפל ןורכיז

 דבלב ח"ו 129.-
 64-ודנטנינל קיטסיו'ג

 דבלב ח"ו 199.-
 64-ונדטנינל ןורכיז
 דבלב ח"וע 159.-

 | בות ךנו

 ומ תונהל

 סירה יגוס
0 

 ג ב
- , - 

 ב

 ו ל%+ ד

 ₪01 ו 7

 נננל | לט .ח"ש 400-ב יבג לע בשחמ יקחשמ
  טרסה 6 ,רמה דעלא !םניחב םור יד יס

 .03-5259627 .לט
4 

 רתנפהו 7 יראל קחשמב עוקת *

 .תימואלניב המישמ דורווה

 . ,יאלוזא םייח

 .03-5032870 .לט

 םיקחשמ תדרוהב הרזע ךירצ *

 . ןתא הרומתב .טנרטניאהמ

 -* - -  ןבל בשחמ ןחלוש הריכמל
 ו חיש 180-,בוט בצמב
 0 70 7 037807462 .לט
 | | | ר'כי 0 ללוכ 6 גנידנורג היזיולט



 ,םייטנטומ םיריזחב ,םיתוועמ םידיאורדנאב ,תוינטש תוצלפמב רבכ תמחלנ

 תשגפ םלוכ תא .ןיימדל רשפאש הממ םירזייח רתויבו םייקנע םיטובורב

 ?םעפה עיתפהל לוכי רבכ המ זא .הנושאר טבמ תדוקנמ םיקחשמב

 ילש השגרהה התיה ךרעב וז

 תא ידיל יתלביק רשאכ

 תא יתארקו 50800\ש א[

 .ולש הזיראה לע בותכה

 .פססתו ומכ דוע אוהש יתנמאה

 ,יתצצופ אלש והשמ רתונ םאה

 וא יתצוויכ ,יתכתח ,יתקסיר

 ?דמימ-תלתב הכ דע יתדייא

 ןונגס תא יתחכשש הארנ ,ןכבו

 תופיטע לש תויזה-תוהלבה

 דבכה קורה ימובלא

 תאו 70-ה תונשמ

 .םש ובכיכש תויומדה

 הלילעל עגרל חיננ םא

 לפא חכ) השודנה

 לכב שמתשהש עשורמ

 בכוכה לעש םיבאשמה

 ?ונ ...ידכ עיגמ ולש

 ונלש תא תחקל

 הזה קחשמה (...ןבומכ

 קחשמ ליבשב ער אל

 .ידמימ-תלת תוירי

 הקיפרג ןיב בלשמ קחשמה

 ןיבל ,דואמ הסומע ,תיביסנטניא

 םיביוא לש תומוצע תויומכ

 ילעב תמישרל ףיסוהל ךירצש

 ,הדחכה תנכסב םינותנה םייחה

 ןווגמה שאה חכב שומיש ךות

 .ךתושרל דמועה

 ידוחיי יד הארמ שי הקיפרגל

 ןמא תארשהב התשענ איהו

 ינדור ,יטירבה היזטנפה

 האצותה .סוי'תאמ

 םירוציו הביבס איה

 המ לכמ םינושש

 .םויה דע םתיאירש
 םייראזיבה תומלועה

 תא םיקפסמ וללה

 רובע הריואהו עקרה

 .ולוכ קחשמה

 ומצע אצומ ןקחשה
 ש"מגנ ךותב בושי
 שמוחמו ןיירושמ

 ה'רבח ראשו תוהלב
 .םירעוכמו םיער

 אוה בלש לכ שוביכ
 ללכב הלק אל המישמ
 לש קסופ יתלב םרז םע
 תויומכה רשאכ ,םיביוא
 "הברה יד" ןיב תוענ

 "יתוצלפמב עבוט ינא"ל
 לככ .הלחתהה קר וזו

 םיבלשב םימדקתמש

 תרבוג ישוקה תמר

 והז .םצעתמ רגתאהו

 רתויב לודגה ןורסחה םג ילוא

 .קחשמה לש
 תומישמ ויהי בכוכ לכ לע

 ,םילשהל ךילע ןתוא תומייוסמ

 "ביואה תורטמ לכ לוסיח"ב לחה

 ךרדה תא אצמ"ל דעו םסרופמה

 .דואמ דע ירלופופה "הצוחה

 תויסיסבה תומישמב הדימע

 יתלב טעמכל תכפוה וללה

 בקע תירשפא

 לש םימוצעה םירפסמה

 תובערומה תוצלפמה

 ןדגנכ קרוז קחשמהש

 םתעגהש ינפל הזו)

 .(בלשה ףוסב סובל
 הברה שי ןיידע םלוא
 .לינוק סניאש םינקחוש
 .תשומד רובע קחשמ

 .ולילע וא תוניינעמ

 - | תפשחנה תקתרמ

 "ל םיצור טושפ םה - תויטיאב

 יעשורמ תצלפמ וא רוצי הזיא

 כ וא םירוצי הברה ,החילס

 8 !תועשורמ
 < דב תוליעפ םיפידעמש הלאל
 < "וג יקלח יווילב יוצר ,תקסופ
 ושאו רבע לכל םיפפועתמה
 . הבוטה ךרדהש םיבשוח

 שיש

 2 ו-7

 ג ןתיט קו יוקיחמ רתוי אוה , קחשמ תעבש) תומלוע עבש ךרד רובעל וילע ,בטיה

 -- טבממ תוירי יק [ וי 0 [ - 0-2 לכל ירוצי לש לג רחא לגב םחלהלו (םונהיג ירודמ



 -וח4| 3435 ך
 הלילע ביבס היונבה תידוחיי קחשמ תיווח קפסל 80816 החילצמ בוש

 .תגמ] ת8ם185ש לש םוסקה םלועהו תקתרמ

 םינקחש ברק לכב
 ו!:וחה] [:וח(גצ 12060 :קחשמה 6 | | הקומע היגטרטסא ןיב בוליישה

 ן ילוכי ללכ 1 ו ה" 7% : הל ?רלורלשאר = |

 ןשייטסיילפ :רישכמה : 2 05 - + ְ םיעינמה םה תויומד חותימ
 רפוע :קחיש שולש ןיב קר רוחבל 8[ 6656  +,ינ - פו 4 0

 ןכל ,תויומד ששל ₪557 < - א | 09. דרואל טעמרי

 8490 = יי? | ,םימסק לש ןוכנ בכרה , | 8 אוה הזה בולישה קחשמה לר

 בטימ יפל ,בטיה בצועמ קחשמה יופיר תולוכי ,חכ ואצמי םינקחש .חצנמ בולי

 לכה .פףווגז< תרבח לש תרוסמה [ תודחוימ תוקינכטו הלילע ךותב םיאולכ םמצע

 אללו חורמ אל ,רורב ,יקנ .החלצהל חתפמה אוה עגרב .תלתופמו הכובס
 ו | | לש םיבלשה יבוציע
 םייושע ברקה תודש

 1 - לילצ םיהבג .בוט שממ
 םירחאה הצובקה % ר < חמ

 עינמ םהל שיש עתפל ררבתמ

 .תונווגמ קיפסמ הניאש הקיסומה | םילושכמו םינתשמ א ו ' = םיננכתמ השעמל םהשו רתס

 ב | תא םירצוי םייתביבס הזה בצמה .הדיגב

 ןיא ,רףווגזש לש רכומהו הלועמה .ינדפק ןונכתב ךרוצה ךכ לכ םיתעל שחרתמ

 רשאכ ,תועוצר 4-מ רתוי ןאכ טעומ רפסמ קר יל שי השעמל ךפוה הזש דע תופוכת

 | יפלכ תרוקיב תודוקנ לש תניחבמ .ךחוגמ טעמכל
 .ברק לכב טעמכ המצע לע תרזוח איה הנושארה .קחשמה לש יוריגה תמרו קמועה

 טוט לש העקשהה חכונל | ןמז המכ בושח אלש הדבועה | ל

 יא ,םימדוק םיקחשמב הקיסומב תויומדה תיינב לע זבזבמ התא אל ןקפתזב5ל דג

 .ותוי תצקל תופצל אלש רשפא דימת ךלש םיביואה ,ךלש [וחג]-ל וליפא ברקתמ

 | | ערוגה רבד) ליבקמב םיקזחתמ הלילעה ךא ,ן

 000 . קחשמ גויה חותיפב האנהה ןמ תצק ידכ הבוט קיפסמ ןיידע
 וי ווג יו יגיד יב םידיחיה םיביואה .(תויומדה |[ ץ 2% תוצרל םינקחשל םורגל

 עמ = גוג דגימת יש =ן[:ם מ | םה העובק םתמצועש אבה עטקל עיגהלו

 ,השק וניא אוה .ןונכיתבו דומילב םיעיפומה "םיסוב"ה ל - קור ₪[ץ[-:+| )| אוה קחשמב רתויב קפסמה קלחה

 ו | | לכ ,תיראיניל הרוצב לכ .ךלש תויומדה תיינב קפס אלל
 2-2 ממ | ידכ ,םיבלש המכ 'הדובע" דומלל הלוכי תומד

 .העקשה שרוד [ ןקחשהש אדוול ל 6 0

 לע ןמז תצק זבזבי תונורתי שי "הדובע" לכל .ןויסנ

 - דרור חו 91% - םייח ךרוא .ףסכ תיישעו חותיפ
 ןתוא תוידוחי תוקינכטו תונורטחו

 ליעפהלו תויומד חתפל תורשפאה ןמזה ,ךכמ האצותכ תולוכי תויומד ךא ,לצנל ןתינ לרר , לטול וחיו

 ורגתא םג קחשמל תקפסמ ןתוא | םייסל ידכ חקולש סג ,תונוש תודובע ןיב רובעל

 ,השעמל .םוצע םייח ךרוא םגו בר ו חפונמ קחשמה תא וצפחיש לככ ,ברק ךלהמב

 בוש ותוא קחשלו רוזחל ןתינ [ .תיתוכאלמ הרוצב

 םתרמג םצעבש יוחא םג בושו [ ,רבד לש ומוכיסב

 .ותוא [-וחג] [-3ח148ו

 | קחשמ אוה 1 ג61ו6%

 0% . ללוכ ןויצ ויה ךא ,ןויסנ הוושש

 וזרוו

 ןה) תושדח תוקינכט דומלל ןנ
 י 9 חולורי

 ,(תויזיפ תולוכי ןהו םסק תולונ
 תודוקנ"ב םישמתשמש ירחא

 תוקינכט ."הדובע

 תולוע רתוי תומדקתמ

 הז תונואגש ,תרמוא ילש אמא | תמוקעל םינכומ הדובע תודוקנ רתוי 0%

 םיזוחא 99- לכש לש דחא זוחא" [ ההובג הדימל תויסיסב תוקינכטמ

 וניא ןואג םג ,רמולכ ."תחת לש [ לש תיניצר העקשהו תבכרומ תודובעה >>

 .דומלל בשוי אל אוה םא חילצמ ןוכשמה והז .ןמז בטיה תבשוחמ ךא 2

 ידמ רתוי ןיא הזה קחשמב [-!ח]"ל הלועמ יוס שה תו

 וב שי לבא ,תוינואג לש תוצוצינ | רשא [גח148%ַצ 7 םיריבאה ,םיבנגה תא

 ןכו םירכומה םימסוקה
6 

 גג ג \בגגויור בי וג'ו ב גבוה קפסל םג חילצמ '

 ' ל , זו זהו יוצק -

| 

 .יתוכיא 1 ןונגסל השדח תיווז 5 וו אפ: םזפו שעשה רתוי םידמקתמ רש .

 1 יו "4 י יאוששונו םירר ב

 .םידיקפתה יקחשמ | [₪ * ' 29% 5 וגה חשה



 5 א וו!!וחו סור א6ץ
 טיבה 16 יקחשמ ןונגסל הרזח הציפק אוה ,יסיסב רואיתב א 11 א

 הזה קחשמה ךיא תוארל השק ,םיינטשפ םיבלש בוציעו קחשמ ןונגס םע

 .ער אל ללכב אוה ?והשמ םיעדוי םתא לבא .הנהמ תויהל לוכי

 6%ו|!תוסהא6ץ5-ה
 םיביואה םה

 ומכ 5%אט|!ןתוסמ 5

 ,וינפל = זגועסזת ]ותו

 קחשמב םידיחיה לע הריטאס טעמכ אוה פאט1וחסח\6ע5 :קחשמה
 וללה תויומדהו יקחשמ רנא'ז לכ .יס.יפו ןשייטסיילפ :רישכמה

 בוש תועיפומ ןמ טבמב תומרופטלפה רפוע :קחיש

 120 לכב בושו םעפ ףא קחשמה .דצה
 לש םיבלשה

 תצק .קחשמה

 וניחבמ ןוויג רתוי

 קחשמה ןונגס

 לוכי תויומדהו

 ןומה ןאכ ףיסוהל

 תא ךבסמש המ

 ומצע תא חקול | |
 הסגה 0 .- 85% - הקיפרג
 תעשעשמה הקיסומה אל וז ,ןוכנ .הללק אל טלחהב םע דחי ,תטרופמ ךא יהוז ,אל ? תידמימ-וד הקיפרג
 בלשב הקיסומל ובישקה) ,תינרדומ תידמימ-תלת הקיפרג

 לבא ,םידבעמ תמצוע תשרודה
 יה ל ה

 גאה לע וניבתה טרגובה .תעשעשמ וליפאו הפי ,היקנ איה
 לע דיעהל םילוכי (רבדמ

 תוי דוע םיניינעה | , ששק% + 0 | .ךכ . |
 הדבועה איה 7 יי -- היצמינאה ןונגס 86% - לילצ
 יעקר תוקיחשב עגופו בברעתמ יפרגה ןונגסהש המודבו קחשמל דואמ םיאתמ הנילטסלפב = [ ב
 םישקמ הנילטסלפה השענש ינשדחה ושמיועל | הקיסומ בח יגיב |" הליחתמה

 םיטקפא הברהו המיענו הביבח
 | 6 | שד 0 - וש

 ץב לידבהל םיתעל | 109 0% 27 4 / יש % היצמינא תוקינכטב
 ןתינ םהילע םיחטשמ ןכסתא6ע רובע תובשחוממ 60+ צפו .םיבוט םיילוק

 םיטנמלא ןיבל ךלהל ןאכ םג ,אסחש ( סטתוזץ | ּ

 קלח םתס םהש םייפרג תידוחל תפסות איה האצותה 79% - קחשמ תמר
 .עקרהמ קר אלו תוקיחשל ,השעמל .דואמ החונ הטילשה
 הדבועל ללכב סנכינ אלו .תוילאוזיול -תלתה ךוביסה תא ןיא רשאכ
 ונתנ אל םיבצעמהש 5%ו1][זהסה(6ע%-ב הטילשה היהת אלש הביס ןיא ,ידמימ
 תורשפא םינקחשל לקש ךכ ,תקיודמ דואמ .תומדב הבוט הטילש

 לע קחשמ תרימשל ליחתהלו תידי םירהל
 קר אלא ,ןרכז סיטרכ לק אל קחשמה ךא .קחשל 81% - םייח ךרוא
 לש תכרעמ תועצמאב ה 0. עשעשמ ,דומחו דמחנ קחשמה
 ןקחשל םינתינש םידוק - תא םויטלו םימלשה לכ ךרד ב
 .םיבלשה ןיב םייראיניל אלה םיבלשהו .דחא הלילב קחשמה | תוציפק לש המ-ןמז ירחא .ומצע

 8 הרושה 1-7 ב
 ודה קחשמה ןונגס קחשל ןתינש ןוטפמ | |

 ל פאטו!סת א םיבלש ךרד רובעלו קחשמ טלחהב אוה וו! 8 . 7 בושו בוש וב 91% - - 9

 .םינקחש קיחרהל .םינוש ינפל קרש ,קפס יל ןיא .בוט
 מה" תלת ןדיעב יבצעמ ,לזמה עורל לוכי היה אוה ,שולש םייתנש
 9 אוה הארמ לבא םינעשנ קחשמה םיבכוכ לומ דואמ קזח תורחתהל
 ויה זאש) קינוסו ויראמ ומכ
 שי םויכ .(םיידמימ"וד םג ןבומכ
 תורמל .תיגולונכט היעב קחשמל
 ותוא תוסנל ססהל ךירצ אל ,תאז
 תחאב ותוא ףילחהל תוחפל וא
 ...תוירפסה

 ?בוקש דיחיה רבדה
 '"ל תועבה תורמלו
 5% גו! סח 6

 תוציפק לע ידמ קזח

 ישאר לע התיחנו

 ןונגס ,םיביואה

 ומצע לע רזוחש

 לכ ךרואל ידמ רתוי

 ףסונבו .קחשמה

 ,ךכל

0 

- 

 ה 2  לחשמ ןיידע

- 

 וש ומ וש
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 םיבהוא םאה ?הקיסומ םיבהוא | 7 ₪ / \ | | ₪|ה -
 שאר סופתל בהוא אל ימ ,םצעב .קפס ןיא !דוקרל
 ןונגס ,רבתסמ ךכ ,ןפיב ?ישיש םוי לש הביסמב

 !םירידא תצואת ספות םידוקירהו הקיט

 ו סירטטה

 ומכ םיקחשמ לש תימואלניבה החלצהה תורמל

 הנוש ןיידע ינפיה קושה ,קגזגקקג 16 3ק6ז

 דועב .יאקירמאה וא יאפוריאה קושהמ דואמ

 ₪086 3 קחשמה ,םהחוא לש שדחה םידוקירה קחשמ

 היצפסנוק קחשמ ןונגס

 םיארנ םנמא עגז3ק08 16 7 תא וכפהש

 רתוי םיריעצ םיאליגב םינקחש ךא ,רתוי "םיילוק"

 ,ינש דצמ ,ןפיב .םמיע רש תוחפ םילולע

 ינפיה םיקחשמה דעצמ שארל רשיה קניז קחשמה

 תוריבסהש ךכ .שדוחמ הלעמל רבכ םש ראשנו

 .ההובג יד ונלצא םג טיהלל ךופהי אוהש

 אוה קחשמה ןונגס

 2 .יסיסב יד

 םיסנמ םינדקר

 לומ הז תורחתהל

 ימ תוארל ידכ הז

 ותוא לע הנוב א[סצש

 ולש דוקירה דמו תוביהרמ

 ,ספספמ ןקחשה םא .הלעי

 ךרטציו לבלבתי ןדקרה

 ךסמ התיתחתב דוקירה דמ

 ןמ דחא לכ בוט המכ הארמ

 דמהש ימו דקור םינקחשה

 רישה ףוסב רתוי הובג ולש

 .חצנמ

 ךושמי ילוא ₪081 ג /[סצש

 םינקחש םניאש םישנא תוחפ

 גזגקקג !ג6 רשאמ םעבטמ

 אל ןיידע הז לבא ,14 ה ןכקשז

 קחשמ תויהל ונממ ענומ

 הקיפרגהו הלועמה הקיסומה .הנהמ דואמ דואמ

 טושפ ,בוש דואמ קוחר ותוא םיחקול תממהמה

 תסיפת תא תוארל םיבייח

 ןאכ התשענש תועונתה

 רשפאש ןימאהל ידכ

 תיטסילאיר העונת רוציל

 םא .קחשמב ךכ לכ

 גז 6 תא םתבהא

 ללכב קפס ןיא 1+קקטז

 קחשמה תא ובהאתש

 ...הזה

 !תחת'ת זיזהל ,הללאי

 אל !בצק !דוקרל

 !שייבתהל

 ,רתוי בוט דקור

 םהש ךות

 ללשב םישמתשמ

 .דוקיר תועונת

 תא עצבל ידכ

 ךירצ תועונתה

 בוקעל ןקחשה

 תודוקפה רחא

 לע תועיפומה

 ,תידיה תרזעב ןוכנה בצקב ןתוא עצבלו ךסמה

 דוגינב .שגזגקקה (ה6 [3קקשז ב זמכ שממ
!| 

 ויגו | ו \ ו

 םיתעל ישו

 ןקחשה לוכי תובורק

 יתש ןיב רוחבל

 תונוש דוקיר תועונת

 תיארנה וז תא עצבלו

 רתוי ול

 תא עצבמ ןקחשה םא

 ותואבו ןמזב תועונתה

 ,הקיסומה םע בצק

 ךסמה לעש ןדקרה

 דוקיר תועונת עצב'

 .שדחמ בצקל סנכהל ליחתהל

 ₪( ה 16 :קחשמה
 ג
 רפוע :קחיש

 93% - הקיפרג
 טושפ קחשמה א הניחבמ
 םיעקרהו תויומדה .םיהדמ
 המ ךא .דואמ םיינועבצו םינווגמ
 אוה ןאכ ןיעה תא ךשומ תמאבש
 וב ךילהת והז "תועונתה תסיפת"
 וחאו העונתב םינקחש םימלצמ
 תועונתב םישמתשמ ךכ
 רו כ ג וב

 ב
 51 3 א[סט6ס רצוי .קחשמב

 ל ו ורב
 ו

 תויומדה לש העונתהו תוקילדמה
 העונתה קפס אלל איה קחשמב
 דע התארנש רתויב תיטסילאירה
 יי דג ב
 .םינוגילופ

 94% - לילצ
 ו ו ב
 לכו וקסידל סואה ןיב הענו דואמ
 שממ םירישה בור .םהיניבש המ
 םהמ המכש תורמלו םיחלצומ

 םלוכ ,ןבצעל תצק םילוכי
 תנווגמו תניינעמ השיג םיקפסמ
 .םידוקיר תקיסומל

 90% - קחשמ תמר
 הסיפת ירסחל ינלטק קחשמ

 .ףיכ הז םירחאל תילאקיסומ

 89% - םי'ח ךרוא
 ינשל רשפאמ םג ₪051 3 6

 - הז לומ הז דוקרל םינקחש

 קפס אללש ,דואמ הנהמ תפסות

 לש םייחה ךווא תא הכיראמ

 .קחשמה

 ו
 טרס תא עגרכ רכוז אל ינא

 היה הז ...לבא םייוסמה עונלוקה

 דוקרל דמלש ,ףרגאתמ לע טרס

 תולילק לש תונמוימ שוכרל ידכ

 .הז לע ובשחת זא .םיילגר

 תועבצאה תא םכל לגרתי קחשמה

 םיכלהמו תועונת המכ דועב

 העש םהילע םתבשח אל ילואש

 -טירטס תא םיקחשמ םתאש

 ...טאבמוק לטרומ וא רטייפ
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 0 יוצרפ י גה ר

 ?בחל 5% שפא ןי\לת ּף יפל ובכ . |
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 ח"ש 129.- - הריחב יפל 3120)-ל קחשמ ירוטילקת :3 ח"ש 199.7 הריחב יפל ודנטנינ-רפוסל קחשמ תוטלק 3
 ח"ש 149 - - הריחב יפל ריג"םייג תוטלק 3 !ח"ש 189.- קר - הריחב יפל ןרוטאס תוטלק 3

 יהש הבסה תועיצמה תו 9 4 מש" יונח ןנשי :בל-םיש .תילאסרבינואל ךלש ןשייטסיילפה תא בסהל לכות ונלצא |
 סיאקירמא ללוכ :םיקסידה יגוס 0 לרכב שומיש תרשפאמ ונלש הבסהה !םימייקה םיקסידהמ קלחב קר

 תיגולאנאה טה 5₪6א-ה תידי תא גישהל ןתינ ונלצא קרה
 תונוש תומצועב םסירוטרביו ינשב תדייוצמה ,ןשייטסיילפל

 םיעוזעז טטר תושוחת לש רחבמ שיגרהל םינקחשל תרשפאמו
 סינוש םיקחשמב

 3צ רשפאמ .ןשייטסיילפל ואידיו סיטרכ
 פצ רשפאמו ןשייטסיילפ רישכמ לכ ל
 ?יטואירטס לילצ סע אלמ ךרואב םיילט

 - !םישדח םיטרס ועיג

 יגיד ואידיו יוכרסב

 ה ,דנוארס יבלודבו

 5 ונת ?התוא וחכשי אל סיחרואהש םיצור ?תדחוימ הביסמ םיצור חו ילוכיגיד תוביסמ

 דתו
 | ?התוא וחכ

 7 יוטיהל תורשע לש רחבמ ,תונוש קחשמ תודמעו סיכסמ

 סע התיבה

 | : | דח וימ רוזביאב ם
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 יי כ וש שך ., שי
 לא ,תיקנע הכורעת יהוז ,הרואכל .ןפי לש רתויב הלודגה םיקחשמה תכורעת יהוז ,הָשעַמ
 . ושחנ !תחא הרבח קר הטלב הב הרופא יד הגוצת התיה וז ,לעוטנ

 תיגיגח החיתפ
 תכורעת חראל הכז 136814 6886[/1-ה ,ויקוט לש לודגה םידיריה זנו

 65/ הנגריא ןפי לש רתויב רבודמה עוראה תא .תפסונ בשחמ יקחש
 ,תיממע תירבעבו ((>סתוקוט(סז =ה+(6ז181םת16ה1 5011/76 /45%00001000)

 רחאלו םיממעשמ םימואנ רפסמ רחאל .בשחוממהה יתיבה רודינה ןונוא
 לייטל תושרה תא ,םיאנותיעה ונא ,ונלביק ,טרסה תריזג לש יגיגח סקנ

 | .םירבעמנ
 ."סיסכתה" תא יתנבה זאש אלא .תיקנע התארנ ,ןושאר טבמב ,הכוועזה

 ופסונ אל םגו םינתיבה ולדגוה אל .יתועמשמ ןפואב לדגוה הכורעתה חט

 ץחלה ללגב ,הארנכ ,רצונ רבדה .םירבעמ ויה לדג ןכש ימ .םיגיצמ תווט
 לש ןושארה םויב קר היה ירוקיבו רחאמ .תומדוקה תוכורעתב היהש דנג

 יבגל ,םלועה לכמ םיניינקלו םיאנותיעל שדקוה רשא םוי ,הכורעה

 .הקיר התארנ הכורעזי

 ישפוחה קושב המחלמ
 אל" :תשגרנו תיטמרד האירקב ואצי ,ינוס תרבח םשארבו הכורעתה ינו
 תויונחב םיקחשמה תופלחה ,הארנה לככ "!םישמושמ םיקחשמ ווטש
 ילכלכ קזנל םימרוג ("םיצוציפ" ומכ) םינותיעה לש הריכמ ירודמ תועצפ"
 םיפידעמ ונתיאמ םיבר םישדח םיקחשמ הנקנש םוקמב .ולא ת''ז"
 ...םישמושמ םיקחשמ תונקלו ףסכ ךושל

 ןמנזור קראמ :תאמ

 לובליבל םימרוג םינשיה םיקחשמהש הרהצהב ונעט הכורעתה ינגראמ
 תא לבקל םיכוזה ,םידבכנה וניארוק םתא רמולכ) םינכרצה להק ברקב
 לש ופוסב עיגמ וניא רקיהו בוטה םכפסכ ,(ולוכ םלועהמ תושדחה בטימ

 בטיממ םינהנ אל םתא ,לכל ףסונבו םיקחשמה תוינרצי ידיל רבד

 דוגיא תנעטל ...םינשי םיקחשמ םישכור םתא יכ תושדחה תויגולונכטה

 תויגלונכט חתפל ידכ תורבחה תא שמשל לוכי היה הז ףסכ ,םיקחשמה

 .רתוי הברה הבר האנהל םכל םורגלו תושדח םיקחשמ

 רתומ דחא לכל ,תישאר .ולא םירבדה לע הפירח תרוקיב יל שיש ,תמאה

 תוינוכמ רוכמל ונילע ורסאי רחמ .קוחכ הנק אוהש ,ןשי ץפח רוכמל

 םיקחשמ רוכמל םכל רתומ יתעדל .המודכו תונשי תויזיולט ,תושמושמ

 תויקוח אל םיכרדב ולפכוש אלו םיברוצ ידי-לע וקתעוה אלש ,םיירוקמ

 תורבח .ףסכ דואמ הברה תוחיוורמה ,םיקחשמ תורבח ןנשי ,תינש !תורחא

 אלל םג תושדחה תויגולונכטה חותיפ תא ןמצעל תושרהל תולוכי ולא

 תא ןיבמ םג ינא לבא .םיידי םיפילחמה ,םישמושמ םיקחשמ לש ףסכה

 תויונח ידי-לע םיקחשמה תופלחה תייישעתמ תוגאדומה ,םיקחשמה תוינרצי

 תוינרציל רבד תומרות ןניא טלחהב ולא תוירפס .תונוש תוירפסו

 .םיקחשמה

 גג ו ג בג יג

 ,עיתפמ יד ןפואב ."98 ויקוט" לש ביבאה תכורעתב וגצוה םיקחשמ 7

 רודמב קירפב הפישח ולביק רבכ םיקחשמ 447 םתוא ךותמ דואמ הברה

 דוגינב ,ןכל .םינשי טושפ םהש ,םיקחשמ לע רבדל אלש ,"וטוטוא"

 םעפה ,ףרוטמ טעמכ "םיקחשמ ןותרמ" ונצרה ןהב ,ונלש תומדוק תוריקסל

 לע לבא ,םיקחשמ לש תיסחי םצמוצמ רפסמ לא קר | יו

 יניב שנ יניב יס ים יי יו

 םשו הפ ,םנמא .ינוס לש הדבכה הטילשה וז הכורעתב רתויב טלובה רבד

 טושפ םה לבא ,ןשייטסיילפה דבלמ םירחא םירישכמל םיקחשמ וארנ

 !ספאל םיפאוש

 םיקחשמ 447 קוידב ןאכ וגצוה ,רומאכ .תונוש תורבח 93 וגיצה הכורעתב

 (םיאבה םינותנה םג ךכו יתלביקש תונותיעה קיתב בותכ הז ,יתרפס אל)

 79 דוע ,(םיקחשמ 232) ןשייטסיילפל ויה םיקחשמה תי

 םשל !64-ודנטנינל םיקחשמ 16 קרו (תמכ זרכוהש)

 וגצוה ,ףסונב !בוטהו ןשיה יוב-םייגל םיקחשמ 21 וגצוה

 יבשחמל םיקחשמ 6 ,ואיג-ואינ יקחשמ 4

 ו יי

 צחממ רתוי
 ןרוטאסל םיקחשמ

 הכורעתב ,האוושה
 ,."ס.יפ יקחשמ 40 ןאכ

 דחא קחשמ ,שוטניקמה
 .םינשיו םינוש םירישכמ

 אבה דומעב ךשמה
 | סיקחסאה תכוראת



 .םירוטלומיס אוה טלובה ןונגסה ...זא םיניינעמ םירפסמ דוע שפחמש ימ

 ןונגסל וכייתשה הכורעתב םיקחשמה תישימחמ הלעמל םש ,םיקחשמ 6
 ו

 ,תוירי יקחשמ 20 ,(םילזאפ) הבשחמ יקחשמ 21 ,הלועפ יקחשמ 22 ,תוכמ

 םיקחשמ 108-ו ןחלוש יקחשמ 18 ,טרופס ימדמ 18 ,הגיהנ יקחשמ גפ

 .םינוש תונונגסב

 תולודגה תויפיצה

 יי - ד

 - 6טח 61ו(וסח ||! ;ןרוטאסל

 ידמימ-תלת תוירי קחשמ

 [8ע6 =6ח68ז ;ןרוטאסל
 קחשמ - 53501060

 הלועפ-םידיקפת

 8|0(5ח 50 ;ןשייטסיילפל
 תואקתפרה קחשמ -
 - 6חסזס 60 64 ;ןשייטסיילפל

 ;;ודנטנינל םיצורימ קחשמ
 רוטלומיס - 060508 06 00!

 ;ןרוטאסל תובכר תגיהנ

 \וע5צ9זָע סו ח6

 רשפא וז המישר ךותמ .ןשייטסיילפל תואקתפרה קחשמ - א6עפזחססט

 םג תודע חרכהב וניא ןשייטסיילפה יקחשמ לש לודג יובירהש ,ןיבהל

 .םתוכיאל
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 ...תדקור ימאנוק
 ו יב יי ב יב יג כ ינו

 תוכזב רקיעב אלב ןכודה

1 

 םירחא םיקחשמ ודיצל ₪

 ןיב .םיירורפא תצק וארנ

 וגצוה ןשייטסיילפה יקחשמ

 קסֶע ,םסוןכוהוח'5 ז63חו

 יד ו י

 9טק6ז3(9ז-ו 8008!

 יקחשמ ןיבו 50008 '8

 3308 וגצוה 64-ודנטנינה

 6.3.5.₪. [=ושח(6ז'5 ,(68

 יב

 א יו ב

 !ח(6זח3ווסחּב| 5שק8(65ז ו

8 800081. 

 ב ה

 םיקחשמה דחא קפס

 לבוקמכ .הכורעתב םיטלובה

 קר גצוה קחשמה ,תכורעתב =-?ש רי |

 קחשמכ אלו המגדהה תסריגב | וח(6זח8ווסח8| 50675081 5060 '8

[ 1 
 ו יי ב

 ו ול לע רע יו כי נב
 רודחל איה תירקיעה המישמה .תובכרומו תונוש תומישמ םע רגנצרווש וא

 בנגתהל וילע ,קשנ-ילכ אלל קחשמה תא ליחתמ קיינס .ביואה ירצבמ לא
 קחשמה .האלה םדקתהלו םקשנ תא תחקל ,םתוא יו ל יג יב מ

 לע הבייחתה אל ןיידע ימאנוק .םוכחית הברהו היגטרטסא הברה בלשמ
 ,תונותיעל ריכזתב בותכש המ יפל תוחפל לבא ,קחשמה לש קוויש ךיראת

 [: תכוראת 40

 ויתסה תארקל אצי אוה

 יג" שח ישי ןח יג יג ינו

 בכעתת יאדו תיאקירמאה

 ויגו בי לים בור גג |

 יד טיהלל וכפה םידוקיר ימדמ

 הריקסה תא ואר .ןפיב ירטסיה

 :תחצר יד ללמה

 ב יב ו )ג 4

 קחשמה והז םנמא 08066]! 4 |

 0 3ח66! 03066! 0308!
 םייופצ ונחנא לבא הכורעתב

 לשמל) הלאכ המכ דועל

 יל יי יב יג כ יוגב

 יג יב יגיב
 וז קנע תרבחמ .בזכאמ יד וליפאו ולדוגב ינוניב יד היה םוקפק לש ןכודה

 .רתוי הברהל יתיפיצ

 רזענ קחשמה .ןרוטאסל \/3זחוקוז6 53צוסז היה ןכודב טלובה קחשמה

 .בוט ואידיו קחשמ לש השוחת קינעמו ןרוטאסה לש ןורכיזה תבחרהב

 ויל יל יגיב יב יב ב יג ג יב שב ניגנו יג

 ךישממ ,ןרוטאסלו ןשיטסיילפל אציש ,5טקסז //0/6ח+טז6 63 \(!3ח

 648 !גח ועדח םש לביק בגאש) ןשייטסיילפל ₪06אחואה 085 םע
 קחשמה והז !ודנטנינ-רפוסל שדח ןמהגמ קחשמ ,חוניקלו (95

 יב ינו גי ירבו יכיני בש מ יי ימנו

 ואידיו קחשמ והז .8(5ז 6136/9(סז 2 היה ןאכ גצוהש ,ףסונ בושח קחשמ

 .םלועב קחשמה תחלצה לע תכמתסמ םוקפק .היזיולט קחשמ אלו

 םהו וגצוה הרדיסב םיקחשמ ינש .הכורעתהמ רדענ אל ןכ-םג בוחרה םחול

 א-או6ח עפ. 5+706+ =/ח+ו6ז =%-ו ןרוטאסל %-(!6ח עפ. 50766( "ו זסז

 \ נו יג ישי

 יי יל ביל לג יב וו יג יב בי גה? יינוב "גב י גב יי יוי

 אצי סטחש6סח5 8 םז3סה5 86!!60(וסה .םיבוטו םינשי םיקחשמ

 ו יי
 תובסהל וכזש ,םינשיה ואידיוה יקחשמ ויה םוקפק לש ןכודב טלובה רבדה

 ו יי ייפ = פי )יבינו יגיש

 יב

 '64-ודנטנינל דחא קחשמ אל ףא ?בל םתמש ?הזה ןכודב וניאר אל המו

 המישרמ יאדנב
 תחאל תבשחנ יאדנב תרבח

 יג יב לגו עם 2

 .סלועב תולודגה םיעוצעצהו

 תא דחאל תונויסינ ויה רבעב

 אלל ךא הגס םע הרבחה

 'ה תונורחאה םינשה .החלצה

 טידספה םע הרבחל תושק יד

 .תאז תורמל .ידמל םידבכ

 ףסכ הברה העיקשה הרבח

 גב יי 2 בלב יי

 "אדנב לש םיקחשמה תיברמ

 תואסריגל הבסהל םיכוז אל

 ויאקירמאה וא תויאפוריאה

 םתוא קחשל ידכ ,רמולכ
 . ינפי רישכמ וא םאתמ שוכרל וצלאת
 .הלוכ הכורעתה לש םיבוט םיקחשמה דחא - 189 60 0
 .בוט תוירי קחשמ - 6סשטסְצ 902 וחג] [ושגו לש ןונגסב ידמימ-תלת תוכמ קחשמ - 671818 4%



 יוב-םייגה לא רבחתמה ,רזומ רישכמ והז - ו3גחששְ
 ירו ב עמ הזהנושמה ריש י
 0 ה
 יא םא קפוס .לארשיב ותוא הארו.

 1 לע

 חוכ תגוצת - הגס
 "ומ וונג מצועה לומ ל 2 היהי םלועב הרב לבל

 וה אל .הכורעתב הגצוה אל הנאטקהש ,(השיערמ העתפהב רבודמ א הדבועה תא תושיגדמ ב - הבזכאה" .םייתוכ*א תמאב םיקח לבא םיקחשמ טעמ - ינוס לומ דדומתהל רת - ךרדה תא ;

 הגצוה .ןכודה ריוואב אשינ םשה לבא

 העידי האר) .תמ אל טלחהב ןרוטאסה - ףסונ רבד חיכוה הגס לש ןנוזה
 ועיגי אל הכורעתב וגצוהש םיקחשמה תיברמ ,םנמא .(תושדחה

 .רישכמב עיקשהל הכישממ הגס לבא ,יאקירמאה קושל םלוש
 .ןרוטאסל וו ןיעמ וז .כ0660 =68ז היה רתויב טלובה קחָשִמה

 ,םיפסונ םיקחשמ יי
 \ זגמס6 ,110₪56 01 106 12636 :ויה ןכודב וגצוהמ

 1 ו6ח8 ,1צ6סמ 5 שגה פס]וסמ 6211111606 01 51661 300
 ,( 2161081 אגח "8 ,5םותומש ['0ע06 111 5004110 11 ,[27380ח 1076 |]

 5קסזהו לע סז]6 166 500007 ב
 חוק

 ו ירמה ימי יקב בי יי
 לכבו .בורקה יאמ שדוחב ךרעתש ,53 תכורעתב גצוי שדחה רישנמהט
 תרבח לש 2 קחשמה תוכזב הכורעתב הריעז תוגיצנ התיה הנאטקל ,תאו
 \ ד

 1 "ב
 יי כ ו יי

 ןיב בלשמ 7806 [6תססז /166)10585ה ,הלש שדחה קחשמה .םלוענ

 תרדיסל ישממ םויאב רבודמ ,םיבר תעדל .הלועפ קחשמל םידיקפת קחשמ
 הארנ קחשמה ,יתעדל .רווקס לש רצויה תיבמ איה םגש ,=וח8] =80005/

 תוארל כז םרטש ,64-ודנטנינל ,הדלז לש שדחה קחשמה לע ישממ םויאנ

 | ית יות רי כ יה

 רבודמ ...יכ טפוסורקימ לש ןכודב גצוה קחשמה - =/ח8/ 80098 \'
 1 ייל מב יי יו מייתמ וי יבלנ ינו
 אוה ימעטלו ץיקה תארקל אצי קחשמה !לארשיב םג ותוא קוושת ₪

 .ןשייטסיילפה תסריגמ בוט רתו' האדנ

 םיבכוכ ילב ינוס
2 

 רתוימ טעמכ יה ינוס לש ןכודהש ,הביסה וז .םיקחשמ םע ץצנ רישנמל

 הברהב רבודמש ,רמול רשפא .דחוימ קחשמ ףא גיצה אל 77
 קחשמ ,א1 .םיניינעמ םיקחשמ רפסמ הגיצה ינוס ,תאז לכו .ט'נול
 .ןכודב הבשנש חורל תגציימ אמגוד אוה סירטט 'ומד 1
 גחַעטז< תא םכל ריכזיש ,תופירש יוביכ קחשמ - 9% קו

 .(םדוקה ןויליגב הבתכ ואר) הל

 וזחוהק

 ןיינעמ קחשמ - 03708[ [68

 סופיט לש רוטלומיס והז .ידמל

 !םירה

 ,םילזאפ קחשמ |

 קחשמ .סירטטב תורחתהל

 2 תא דואמ ריכזמ

 ,ו ה!!! 6( 6"ה

 .םישדוח רפסמ ינפל

6!0(8ח 5סחֶפ
 דחא - 

 םיבושח יכה םיקחשמה

 קחשמ והז .הכורעתה

 רומאיש

 לש

 | ודנטנינ לש תונולשכה תמישרב תחי וש ויה ויקוט לש םיקחשמה תכורעת .בולה *- = = א
 כנינה רובק

 ירווזרווו)

 וגצוה םיקחשמ םירשעמ תוחפ
 םיקחשמ ולא ,רמולכ .םישדח א עב .םהילע ונעמשש
 לש האלמה םיקחשמה תמישר םכינל !קושל ואצ 0 -- טושפ םה תומדוק תוכורעתב םתוא וניאר ,רבעב יד אל ןיידע
 ייאל וא הבזכא יהוז םא םכמצעב וטילחת - 64 ורוק

% 

 6 5. תופס
: [ 

 א תא ך 63 16801 ג הז
ְּ 

 תוכמ
 5טקסז 10001 5קוזו18 - תוכמ ו

0 3 
 ( .ו!(טז6 כז הוה ו

 | - םילזאפ
 אותוגתוג 3ת1גז0ט 4

 - הלועפ [ 1856 7216 [

 7 גטקה

 < 10% תוכמ -

 [1וזץנט חס 6ח
 דואות /[1עוחפ [כזהשסת - וז

) 6 ]0 ' 

 ץטעס ץטעס 5טת 64 - םילזאפ 51כ6ז 56660 6
 ה וגזסתוס סנו 1,300 ומו 4

 ןרונחו גה - םיצורימ

 \וז 3031601 64 - םיצורימ

 .1וח61

 וה (16%א1ןסט 64 - ןחלוש יקחשמ

 תו ס6זוגת 11670 - הלועפ

 ]זה

 ]חוק

 =ופטוותפ ( טק 1-ו8ת(6ז 5

 (.תסזס 6) 64 - םיצורימ

 [26511חֶצ - תוכמ א

 1גזטאהתהזונ /\וגפטפ1ה - ףלוג

 וז 0

 8 3166156! 130161038 64 קחשמ

 - ןחלוש

 טו 1

 10016 1700516 - הלועפ

 חוו

 ץסוא6סז[ט| זס 3356031] 5 טרופס

 \1660 5506חו

 5016 \/וה85 /4888ג1[ - תוירו

 ו ו יי ןיבהל ןתינש יפכ
 | .ילאקיסו
 לא רבחתמ רישכמה .\/-716% ארקנה ילטיגיד ףות ןיעמ םע עיג .-
 . מ קחשמה

 .םיבצקמ סינכהל םכל רשפאמו ןשייטסיילפה

 וו
 תסריג תררחשמו תזרדזמ

 110 תרבח .הנפואל םירזוח זחונ |

5 
 .רבעב ודנטנינל תובסהל התכז

 טויראד תרדיס .6 ם3זוטפ לש ויו

 .ןשייטסיילפ לא םג עיגמ קחשמה וישכע

 | וקמאנ

 ןואיזומה" יקחשמ תרדיס ירחא .וקמאנ לש בלב םג תמ

 יקחשמ תוללוכ ולא תורדס ."היגולותנאה" תרדיס ל ה

 .טרופס יקחשמו 6 -

 שבכ הזה קחש

 ה לא וגלדי +

 - דחא רבדב קר ןיחבה וקמ

 זת ,תוינדקר ,קחשמ תודמע

 ...הלודג תח

 עדימב םיניינועמה .וקמאנ לש ןכודה תא

 ימ :רורב דחא רבד !42 דומעבש הבתכ

 ואידיו יעטק ידחא א תא

 יל ג ליגל יוג>

 םידיקפת
 מה - ד6אא6ח 3
 אדו קחשמה לע בר

 ה סנכנש
 שולש ג יי ךותמ

 גילו טושפ .דועו

 ס'קחסאה תכ!ראת



 תשפוטמ יד הבתכ תויהל תכלוה וזש ,תמאה

 לכו .םלועב םימיהדמ יכה םיקחשמה דחא לע
 ללגבו םיצוק דואמ הברה יל שיש ללגב תאז

 וזה המדקהה !לודג ןברבר תויהל יל קשחתהש

 וקמאנ .וקמאנ תרבח לש האלמה התמשאב

 .קחשמה תגצהל םיבר םיאנותיע ןימזהל החרט

 .ראופמ דואמו יגיגח דואמ עורא היה הז ,לבוקמכ

 לכ 1998 תנש לש תוכמה קחשמ קפס אלל והז

 .םישודיח קפסל וחילצה הרדיסב םימדוקה םיקחשמה
 םייגולונכט

 .תועבצאה תא וניכה

 םסרפל ,םיאנותיעה ,ונילע רסאנ ,לבוקמכ אלש

 "ה דע קחשמה לש םייתימאה תודוסה תא

 םיסיפדמ רבכ הזה ךיראתבש ,היעבה .8

 לוכי יתייה ,ןומוי היה קירפ וליא .ןותיעה תא

 קירפו רחאמ .27.398-ב םג הבתכה תא שיגהל

 התיה ,וזה ךיראתב ,וז הבתכ ,ןוחרי קר אוה

 ייאמ שדוח לש ןויליגב קרו ךא המצע תא תאצומ

 יד הביסה ?תפרוטמה תויאשחה המל

 .ןפיב קחשמה תקשה ךיראת והז .תינויגה

 ולוכ םלועה תא עיתפי קחשמהש ,התצר וקמאנ

 קחשמה הללגבש ,הביסה התיה וז .דחא םויב
 ךלהמב יתרקיסש תוכורעת דואמ הברהמ רדענ
 רפסל בהוא ,ילגרהכ ,ינא לבא .הנורחאה הנשה

 אל ,ןכל .םימח םימח שממ םהשכ ,םיקחשמ לע

 .םעפב .םינקחשל תובוט תועתפהו

 .ןשייטסיילפה ילעב !תבזכאמ אל וקמאנ תישילשה
 וזור קראמ :תאמ

 ה תללוכ הניא וז הבתכ .קפאתהל יתלוכי

 0 תשפוטמ איה ןכלו תודוס

 ושייטסיילפה לא העיגמ %6\1%6%ה תרדיס
 - - תרבח .ואידיוה תומלואמ רשיה
 מתמו -/ ..ןשייטסיילפהו ינוס לומ קזח רשק
 יס .תושגרתה הררוע 16%%שה תרדיס
 ה תו נוגילופה הקיפרגה יצולחל תכייש
 ו לש צוזוטא [רט)ווטז ומכ תידמימ
 יקחשמה ינש לש ,ןשייטסיילפל
 1 =: 0 התיה ,הרדיטב



 רחיה וז הסזחו הלודנ
 ררומה םג התיוו י ,ןק;וווו יו7ווג דאידוו

 יו
/-- !| 

 טי .תמאבו .וקמו ה לש תיחנוש צייר לר ₪2 "| ||(/164[2 אש שש 4 1 י ו וקמאנ לש םיתנכתמה לש :
9 

- 

 - שיר זרלורווזו יינזר תה - \
 וו וולו ם 7 ותי ןזה = - 4 םה ?בא םילר

 | שש א - . / ובה

 ב.--רר וו ל 4 ב \

 לת םיעקר לש הילשא םע ,הקיפרגב פא
4/; 

, : , , 

 יטיא רתוי תצק ךסמ בצקו ₪
. 

 דוס אל הזו
 קלח קר םכל רפסל יתבי"חתה | ,רומאב

 הלימה לע רמוש ינא .קחשמה לש תוזומהש
 וטילחי םה רשאכ וקמאנל ןמזואש יִדב %
 רבכ ,ןכ .הרדיסב יעיברה קחשמה תא שעה

 ,76%אשח לש עונלוקה טרס .טקשב לע םירנדמ

 ןיב שחרתהל רומא ,םירבדמ אל ללכב ויל
 ייעיברל ישילשה קחשמה תלילע

 םינוש םיבצמ העבש שי קחשמל

,| 470866/, [5070108, 110% 

 בצמה .[סזס6 א10667ו [680ו 241086 ,חוטו

 לכ הז בצמב .יתועמשמה שודיחה אוה ןורחאה

 הכחמ קלח לכ ףוסב .םיקלח עבראמ בכרומ בלט

 לש םימחולה דחא םצעב אוה סובה .סוב סנל

 קלחל רובעל ידכ ותוא חצנל םכילע .קחשמה

 ,ןמז תופסות לש סונוב ללוכ קלח לכ אנה

 רשפאמ הז בצמש ,ןיינעמה .ביוא םילסחמ רשאנ

 הז ברק .תחא- תבב םיביוא ינשב

 םיפקות םיביואה ינש רשאכ קר רשפאתמ

 םקלחש ,םינוש חוכ יקוזיח שי ,ףסונב !םכנתא

 ילע ןאכ .תואירב ומכ םירחא םיקחשממ םירכומ

 ..דוס רומשלו ימצע תא רוצעל

 יחתפמ .תויניצר קחשמב תויומדה לכ אל

 לע חתמ תא רובשל בושחש ,םינימאמ קחשמה
 סכלא ,ורגנקה ר'גור ומכ "תושפוטמ" תויומד יד

 תויומדמ קלחל הארשהה .םירחאו רוטפריסולוה

 .ןפיב הקזח דואמ איהש ,סקימוקה תוברתמ האג
 עונלוק יטרס ךותמ ובאשנ םיפסונ תונית
 םיינחורה תורוקמב םג וניחבי ןיעה ידח .סינ'ל
 2 בוחרה םחול :םלועב בוט תוכמ קחשמ לכל
 רבודמ רשאכ ,וליפאו םוקפק הרחתמה ?%

 .הגס לש \וזוטג וש (שז-ב ידמימ-תלתנ

 .תעיוצמ םימחולה | תויומדב | הטילשה
 לש שדחה חוכה תידיב הכימת ללוכ קש"
 לכב תטטורו תדעור תידיה .[כו] 5006% ה 7

 םהבו

 ,[ וחוש

 חחלהל
 וה

 רשאכ ,דיב השוחתה 0 - הצור אל יגל םכב 8 0 2
 ומנ רתוי תויצולוזרבו ,םיידמימ-תתלת םיארנש) | םיידמ -- ופלחוה ההובגה - -- הל םיעקרה הלק .- \ ואידיוה תונוכממ הבסהה | קחשמה לש ה

 -תלת |( וכ םיעקר איה האצותה . -- ויהי םיעקרהש ,החיטבה
 ו | הארנ קחשמהש האצותה .תאז תורמל םיחוטש רתוי תצ 0 ;ק םיארנה םיידמימ

 םימישרמ דואמ ואידיו יעטק קחשמב ובלוש ,וקמאנ לש תרוסמה בטימ יפל ,הריוואל םורתל ידכ .הריהמ דואמ הרוצ לעופו בוט

 המצועה
 ןשקאה תשוחתב אוה קחשמה לש חוכה

 תרצונ וז השוחת .ןקחשל ריבעמ אוהש המצועהו
 רקיעבו אקווד אלא לילצו הקיפרג תוכזב קר אל
 תועונתה רחבמ ,םימחולה תויומד תוכזב
 םהלש בטיה תנמזותמהו תקייודמה הטילשהו
 קחשמב תויומדהמ תחא לכ לש תועונתה תמישר

 !ונלש םיפיטה ףסומב דומע תוחפל אלמל לכות
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 הפצמש ימ .תוכמ קחשמב רבודמש ,תמאה

 לכ תא ןאכ שי .העוט - רחא והשמ ןאכ תוארל

 םיקחשמה ינש תא  וכפהש | ,םיטנמלאה

 ,ןבומכ .םילודג םיטיהלל הרדיסב םינושארה

 םקלח ,םישדח םיטנמלא לש םי דוע ןאכ שי

 קחשמה תא םיכפוהש ,םילודג םקלחו םינטק

 .הנשה לש רתויב בושחה תוכמה קחשמל .,הזה

 קירפ לכל הבוח תיווח טלחהב אוה הזה קחשמה

 ,ןשייטסיילפ ןיאש ימל ץילממ ינא .ןונגסה לש

 תא שי םהב ואידיוה תומלואמ דחא לא תשגל

 תא גישהל ץלמומ ןשייטסיילפה ילעבל .קחשמה

 ףוסב האצי תינפיה הסריגה ,בל-ומיוע |

 תאצל רומא תיאקירמאה הסריגה --
 ה ,רבעש ישדוחה

 "תכונה שדוחה ףוסב

 תומלואב ומכ
 "/תינפי  םיקיטסיו'ג תינרצי ,[!טוו תרבח

 ! תדחוימ קחשמ תידי איצוהל תדמוע

 .תולודגה ואידיוה תונוכמב קחשמ לש

 חי ףלא 30 לש תמצמוצמ תרודהמב אצת

 פיב קר ,הארנה לככ ,רכמת איהו דבלב

 תפ אל תידיה ,תצק םכתא דדועל

 ₪1 ,[.| ומכ םיליגרה קחשמה ירותפכ

 םהב ואידיוה תומלואמ דחא לא תשגל

 הל ץלמומ ןשייטסיילפה ילעבל .קחשמה

 וי תינפיה הסריגה ,בל-ומיש .קחשמה

 .תיאקירמאה הסריגה ,רבעש שדוחה

 !יחכונה שדוחה ףוסב



 לוע ז"ולה

 קץ 5
 תא הנורחאל המסרפ %ץ9תס54א תרבח

 היקחשמ תאיצי לש (ז"ול) םינמזה-חול

 .קושל םישדחה

 - ןשייטסיילפ - 003!6| סחחוחּבזוסח

 םע היגטרטסא קחשמ והז .הנשה ףוס

 .קזח ידמימ-תלת יפרג עונמ

 ףוס - ןשייטסיילפ - 60!ס0חש \(3הז5

 .הלועפ קחשמ .הנשה

 - ןשייטסיילפ - 56ח1/ח8| [6זטזחפ

 לע ססובמה קחשמ והז .ץיקה תארקל

 הסריגהש ,ןבומכ .םינומשה תונשמ טיהל

 הקיפרג תטוכיאב תקזוחמ השדחה

 .לילצו

 .הנשה ףוס - ןשייטסיילפ - יז.

 .שדח הלועפ-תואקתפרה קחשמ

 .הנשה ףוס - ןשיטסיילפ - ₪זס 8

 .ףלוג קחשמ

 .הנשה ףוס - ןשייטסיילפ - 506%

 .שדח תומרופטלפ קחשמ והז

 לע עדימ דוע לבקל ולכוי םיניינועמה

 :טנרטניאב הרבחה רתאב םיקחשמה

 ג 110: / /\עעצ .ןכפצ קח 018.00

 תוכזב רקיעב העודיה ,אטשו תרבח
 הזירכה ,הלש םייתמחלמ םירוטלומיס

 םישדח םיקחשמ השולש לע
 הנשה ךלהמב ואציש ,ןשייטסיילפל
 .הבורקה

 רוטלומיס לש בוליש - =טטפהוהח =חָפְו
 הברה .ןיסב שחרתמה םידיקפת קחשמו

 תויומדו

 ותסריגב ץיקה אצי קחשמה .תוקתרמ

 םימסק ,םימחול ,םימסוק

 .תינפיה

 הלועפ קחשמ לש בוליש - פו
 תומדה .ידמימ-תלת םלועב 'המחלמו
 שמתשהלו ישפוח ןפואב עונל הלוכי
 .םינוש תוחוכבו םימסקב
 תארקל אציש ,םידיקפת קחשמ - וו88ו
 .ויתסה

 לש תידמימ-תלת הקיפרג לע ססבתי שדחה קחשמה !חותיפ יבלשב אצמנ קחשמה - טלחהב

 גוסמ ץיאמ אל היהי אלש ימ !םישדחה םייפרגה םיציאמה תועצמאב קרו ךא קפותש ,שממ

 תרבחב !(08] | תא קחשל לוכי אל - וזה הגילהמ סיטרכ לכ וא 1ח16| 1740 וא 00000 2

 ןכותל םיסחייתמ ישוקבו םייפרגה םיציאמה תועמשמ לע רקיעב םירבדמ 16 506

 .קחשמ לע תעכ םידבוע םיתווצ ינשש ,ריבסה ,18 תרבח לש דסימה ,קמרק ן'וג .קחשמה

 רמולכ .רתיה לכל יארחא ינש תווצו קזחה הנכותה עונמלו יפרגה עונמל יארחא דחאה תווצה

 עדנ ונא רשאכ .םויסמ קוחר דוע קחשמה .המודכו םיכובמה ,קשנה-ילכ ,תויומדה חותיפל

 .תעדל םינושארה ויהת םתא םיפסונ םיטרפ

 וווו!6חחושהוה -סטז
 קושל אצי אוהש ירחא ,םישדוח

 תוחטבהה תא | קודבל ךרטצנ

 .תרזפמ 52 680 תרבחש

 תוברק בלשמה קחשמ והז ,ןורקיעב

 ףוג לש טבמב תוירי קחשמ םע ללחב

 -תלת הקיפרג ונל םיחיטבמ .ןושאר

 תמר ,המיהדמ תוכיאב תידמימ

 קחשמה .ףיכ הברהו ההובג קחשמ

 הנשה ףוס תארקל תאצל רומא

 .יס.יפה יבשחמל

 וז
4 

/ 

 . .יקפס ןיא !ךשמה קחשמ לע םירוביד שי רבכו םתקחיש אל דוע פה גואגוגה תא
 , חתופי קחשמ .11חושג| לש עונמה לע ססבתי קחשמה ,םוקמב .(?ווגאט לש יגולונכטה עונמה / לע ססובמ היהי אל רבכ שדחה קחשמה .ומצעב חוטב דואמ ורמור ןוג ,קחשמה חתפמש
 וויט דעומו קשנ ילכ ,תויומד ,הלילע םהבו קחשמה לע םיטרפ ונל ורסמנ אל ןיידע ![16א6מ . תרדיסב םינושה םיקחשמה לע ודבעש םיתנכתמ םיקסעומ הב 0 7 0

1 



 לחשמל 64-ודנטנינ תסריג תננכתמ 10
 - + 6 . . %< ץי\ / ו | 4 . (ך נר וווותר ו עמה ,כגואהוגהה הלש ןושארה קחשמל 64 רד | , \ רבת

 קחשמה רק : מ בומכ ?םיקחשמה יןש [ ב רשקה המ 2 ו יש עונמה כ הנר

 םישדוחב תאצל היופצ 0 אל ודנטנינה תסריג .םהינש לע יארחאש ,ורמור ןהשג ודו

 לש תימשר העדוה הלבקתה אל קירפ תכרעמב !דבלב העומשב רבודמש ,הדבועב לח
 לע דובעל הלחה רווקס ,תועומשה יפל .(הז רודמב תועידיה תיברמב גוהנכ) רווקס תרנה
 וז 560761 0[ 308 תרדיסמ קחשמב רבודמ הארנה לככ .64-ודנטנינה רובע םידיקפ קחשמ
 זא הנוכנ העומשה םא !ןשייטסיילפ תרודהמל התכז םרטש רווקס לש הדיחיה הדיסק
 !הנש דועב קר אצי קחשמה

 םילמחולה
 קחשמ הזיאב ןיבהל ידכ םירצוקמ תומש ךירצש ימל

 תוכמ-תוקבאה קחשמ דוע ...ו/("וא קר רמאנ רבודמ
 תויוכז .תיראלפופ דואמה תינעוצקמה הגילה לש
 השעתש ,סטרא קינורטקלא תרבחל ורכמנ הגיל"
 םיבכוכה 100 ןיבמ רתויש המכ בלשל התלוכי בטימנ
 ,שאנ ןיוק ,ןאגוה קלאה םהבו הגילה לש םימסרופמה
 יופצ קחשמה .ראגול סקלו 'גאבס ידנר ,לאה טוקל
 ינפְפֶפ תנשב קר תאני

 2 המכ םע םיעגמב תאצמנ 1:("\/-ה תגיל ..קחשמ ושפחמש תוקמאוה תניל דל תוינרצי

 93 הז הגיל לש םיקבאתמה לע ססובמה קחשמ חתפל הרטמב תונוש יקח"
 .חותיפהו תויוכזה םכס לע המתח אל דוע הרבח ףא ולא תורוש תג"

 ד סוס 06/6[ 6

 0 לש שדחה וטרס לש תויוכזה

 יסטרא קינורטקלא ידי-לע .ושכ

; 
 תביטח ידי-לע ח

 דחה 6
 תרבח לש םילוחה-תיב ו

 רוט? יי*

 וול

 | תחיתמ חותינ עגרכ רבוע "' םינל
 62% תרבח .או(;א] ל ןשייטסיילפל םג ומיאתהל 77

 םיקחשמ לש תויוכ לחמה יבבוחל רקיעב דעו הזה 77
 | ה | | יבבוח טטרא קינורטקלאל . הל .ל | מ((ץ ומכ םימכתה יל

 ואחת כי ( ודו םהבו
 הינ םיבלשמ

 ץחל תחת 97 .1+ 6!01ז1]3-ו
 לופיטו םילוח יתב לו

 6וסזס 6( 4
 - % = ב עו :+₪-

98 : -411 4 

 תא ךישמהל הטילחה 713%8זג תרבח
 6יגסזס 0 לש תוריסה יצורימ לש רשקה
 היופצ קחשמה לש הסריג .ודנטנינ םע
 .64-ודנטנינה רובע ץיקה תליחתב תאצל
 קחשמה תסריגש ,תוקצומ תועומש שי
 .ןשייטסיילפל םג אצת

 ם11ק:/ וראש .(ג א גז .60.]ק

 קחשמ תחתפמ ₪464 5פו(סחוג תרבח

 קחשמה .יסיפל  שדח | היגטרטסא

 סלכואמה יארפ בכוכ לע  שחרתמ

 םידבכנ םירוצי םתא םג .םינוש םירוציב

 םירבשמ לומ דדומתהל | םיכירצש

 הדיחיכ לועפל ןנכותמ קחשמה .םיינלטק

 םגו םכלש יתיבה בשחמב תיאמצע

 .טנרטניאה ךרד תשר קחשמכ

 םוס 036 הטחז6ז
 עזעזמ עמשנ יאדו דיצ קחשמ לש ןויערה

 ןעמל תונוש תותומעב םירבחה ולא לכל

 דייצ רבודמש ,הדיחיה המחנה .םייח-ילעב

 וכרטצת קחשמה ךלהמב .דבלב ילאוטריו

 תויעבט תוביבסב תונוש תויח 16 דוצל

 תורומש" לש םיחקפ ללוכ קחשמה .ידמל

 קחשמה ...יקוח אל דייצ וענמיש ,"עבטה

 .םישדוח רפסמ ךות .יס.יפל תאצל רומא

 460766א 36

 ₪165 03וח
 .רבדמה עצמאב םיאצמנ הבובו דרנואיל

 ךרעב וז ..התיבה רוזחל םיבייח םה

 ףסונ קחשמ לש הלילעה תיצמת

 תרבח לש 8608606 2300826 תרדיסב

 שדוחב תאצל רומא קחשמה .1ח16018

 יצורימ לש םיבלש 14 ללוכ אוהו אבה

 .ןשקאו תוירי ,ידאב תוינוכמ ,םיעונפוא

₪ ₪ 
 ו

 ןינמה והז תוינוכמ 16 ,םילולסמ 3

 תארקל אציש =אוזשח6 6 2 לש ינובשחה

 קשנ"ילכ דוע ללוכ קחשמה .הנשה ףוס

  .דועו םימישרמ םייפרג םיטקפא ,םישדח
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יי יי ךסמ תונומת םכינפל
 

 ןיבל קחשמה םש ןיב וק ריבעהל הז תושעל םכילעש המ לכ .תונומתה וחקלנ ןכותמ

 .בשחמ יקחשמ 5 ולרגוי םירתופה ןיב !ולש ךסמה-תנומת רפסמ

 קוו צ ,דצ :אסצ עעו82

 ל 9 ב -

 קחשמה םש ת סמ דובכל
 60 \וווס דו

 ]א 61510 1הר

 ["ותג| גח1ה8%+ 58
 א1ץ816זו68 0[ 116 5013

 5%|ו א[ א6ץ8
 ₪56| 301 ה1ג] טז 2

 5800 א[ וסעד

 1 ה[כ 2
 ןכט06ת1:

 (66) םיכסמה ןודיח - קירפ תכרעמ
 61280 ביבא-"לת 2800 ד ת

 םיסרפה תלרגהב ףתתשהל ןיינועמ ינאו ןודיחה תא יתרתפ
 החפשמ ......

 בגוש רפסמ
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 יונמ התא םאה :ליג

 יש 0 098 שש ₪
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0 
 61280 ביג \

 יונמה ימד .קירפל יתנש יונמ ןימ'ל זמ
 הנ .

 .חייש 51.- לש םיווש םימולשת +1

 וי \
 .ים.יב - ['

 84-!דנטנינ שש
 ורוטאס ּ 7 מ

 ושייטסיילב | מ 2-7 ו
/ 
 ה

 .סיטרכ '"
8 

 .טיטרכ "'
 | . = | ְי .המיתח

 ואידיו יקחשמ וחום וה לבקמ יונ ל

 % !םולשת אלל סנ'ח '""

 "6 .סקפל חולשל ןתינ * | ג . , ם3-587%267 :חונמזהל ווב" 3-87 ח"ו
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 --/ מ

 יקחשמבתימלוע הבפהמ
 - דוקיפ חק !היגטרטסאה

 ידמימ תלת ה 0 %08₪ - כ
 קחשמב ,ףלָע כנטה ךותמ יו
 םדקתסה שגטרטסאַה "7

0( ---) 

 !תידסמימ וד הסופר ' ₪ 0
 תא התיב ץיפקהש קחשמה
 ךתוא פינבס היגטרטפאה יקחשמ
 םעפב .יתיסאה ברקה הדשל
 קחשמ התא םלועב הנושארה
 ו ו
 ךירצ קחשמ לבש ומב...) תידסימ
 ללבושמ ראדאר ,(תויהל
 התארנ םרטש תממהמ הקיפרגו
 .םויה דע היגטרטסא יקחשמב

 םוסיב לודגה איבצמה תויהל אובכ -
 !\והרוס שי 88%%16 20ם6-ל סנבכיה

9 - 0 


